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RESUMO 
Este artigo é o relato de uma atividade realizada com alunos do ensino fundamental de uma 

escola pública do município de Parobé, RS. Foi elaborada por um grupo de bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) das Faculdades 

Integradas de Taquara. Depois de promover um diagnóstico físico e pedagógico para conhecer a 

escola e realizar entrevistas com os professores de Matemática, surgiu a ideia de desenvolver 

uma atividade para sanar as dificuldades acerca da aprendizagem dos números racionais para 

alunos do 7º ano. A atividade constituiu-se em fazer uso do material manipulativo por meio da 

construção do ‘varal dos números’. Teve como finalidade desenvolver habilidades e 

competências e promover a aprendizagem dos alunos buscando a interação e a formação de 

estruturas lógico-matemáticas.  A análise das avaliações dos alunos foi realizada através de 
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observações e registros escritos. A experiência mostrou que os alunos construíram o conceito de 

divisão, aprofundaram os conhecimentos sobre módulo de um número racional e sobre a ideia 

de oposto. Igualmente estabeleceram a relação que existe entre a reta numerada e a posição das 

frações. 

 

Palavras-chave: Números racionais; Materiais manipulativos; Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de diferentes recursos deve estar presente no planejamento dos 

educadores matemáticos, fato este, importante e necessário para a educação escolar dos 

alunos. Existe a necessidade de se desenvolver metodologias capazes de mobilizar os 

educandos a aprender, de tal modo que adquiram novas habilidades. 

O estudo tem como objetivo apresentar uma atividade realizada com alunos do 

7º ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de Parobé, RS. 

Envolveu a identificação de números racionais na reta numérica; o reforço do conceito 

de divisão, bem como a identificação do módulo dos números racionais trabalhados a 

partir do material manipulativo. 

 

O uso do material manipulativo corresponde a uma estratégia de ensino que 

pode desenvolver, no aluno, habilidades que a resolução do cálculo pelo 

cálculo não desenvolveria. É através desse material que o aprendente se 

destaca na evolução de estratégias para que consiga chegar ao seu final. 

(SCHEIN, 2013, p. 130). 

 

A ação foi desenvolvida por um grupo de alunos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) das Faculdades 

Integradas de Taquara/RS. Ocorreu no primeiro semestre de 2014 após a realização de 

um diagnóstico escolar, em que foi conhecido a realidade da escola em seus aspectos  

físico e pedagógico. 
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A APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

A aprendizagem escolar vem sendo objeto de muitas discussões em várias 

instituições de ensino e eventos da área, devido aos alunos possuírem características e 

necessidades diferentes daquelas apresentadas em outros períodos. 

Os educadores juntamente com a escola necessitam buscar uma maneira de 

motivar seus alunos a buscar a aprendizagem. O educador deve questionar seus 

educandos, e planejar aulas nas quais haja uma interação entre professor e aluno, pois 

 

[...] psicólogos e pedagogos consideram a interação professor-aluno como a 

mais decisiva para a conquista dos objetivos educacionais, tanto dos que 

referem à aprendizagem de conteúdos como dos que concernem ao 

desenvolvimento cognitivo e social (SALVADOR, 1994, p. 77). 

 

 Uma oportunidade de desenvolver a interação entre professor e aluno é quando  

o docente propõe atividades diferenciadas com a finalidade de mobilizar o aluno a 

querer buscar alternativas para desenvolver qualquer situação-problema proposto para 

ele.  

De acordo com Salvador (1994) a realização de atividades com diversos recursos 

pode promover diferentes aprendizagens, pois exige o desenvolvimento dos aspectos 

cognitivos e sociais em um determinado momento e contexto. 

 

O USO DO MATERIAL MANIPULATIVO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 Os conteúdos de Matemática abordados na educação básica, são importantes 

para a formação dos educandos. Estes, devem ser ministrados pelos docentes com a 

pretensão de promover o conhecimento. O docente pode proporcionar atividades que 

possam desenvolver habilidades nas quais os alunos necessitam construir uma estrutura 

lógico-matemática. 
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Aprender a pensar é o princípio necessário para a estruturação progressiva e a 

construção da estrutura lógico-matemática, onde todos os tipos de coisas são 

colocadas em todos os tipos de relações, persistindo ativamente na mesma 

espécie de pensamento para completar a estruturação do resto da série. 

(SILVA, 2001, p. 54). 

 

 No momento em que o educador diversifica as atividades com os alunos e utiliza 

diferentes recursos na sala de aula, ele estará desenvolvendo outras competências 

necessárias para a formação do discente. 

 Para a autora, “podem ser feitas atividades, desafios, para encorajar as crianças a 

pensar ativamente, a colocar as coisas em relação, estimulando dessa forma o 

desenvolvimento da estrutura mental” (SILVA, 2001, p. 54). 

 Independente do tipo de atividade motivadora, ou seja, àquela que vai estimular 

a criança a aprender Matemática de uma maneira diferente e significativa, o professor 

deve fazer o uso de materiais manipulativos. 

 Utilizando os materiais manipulativos, o professor deve estar observando e 

mediando as atividades, para que os alunos possam desenvolver as habilidades e 

competências que o uso desses materiais, vinculados com o bom desenvolvimento da 

atividade, irão proporcionar. 

 

O papel do educador está em orientar e mediar as situações de aprendizagem 

para que ocorra a comunidade de alunos e ideias, o compartilhamento e a 

aprendizagem colaborativa para que aconteça a apropriação que vai do social 

ao individual (FARIA, p. 58, 2004 apud SCHEIN, 2013, p. 126). 

 

 O educador, orientando as atividades do uso do material manipulativo, que os 

alunos irão desenvolver, estará construindo a aprendizagem, e assim demonstrando a 

melhor maneira de manipular os materiais. Com isso será possível trabalhar com 

atividades que envolve a Matemática de uma maneira divertida. 

 

O material manipulativo na sala de aula pode impulsionar a construção de 

conceitos não somente para o aluno que tenha dificuldades de aprendizagem, 

mas também para o aprendente desenvolver estratégias e aprimorar conceitos 

(SCHEIN, 2013, p. 128). 
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 Sendo assim, o professor deve levar em consideração as atividades que 

envolvem materiais manipulativos, pois será possível estabelecer uma relação entre o 

conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento e a construção de habilidades e 

competências através do material concreto. Além disso, aquele aluno que possui maior 

dificuldade irá desenvolver melhor a aprendizagem, e aquele que já compreendeu, 

certamente irá aperfeiçoar suas considerações. 

 

O ESTUDO DOS NÚMEROS RACIONAIS 

 

Ao estudar os números racionais os alunos podem relacionar o conteúdo com 

situações do seu cotidiano, pois os números racionais estão presentes em receitas 

caseiras, jornais, revistas, entre outros. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem a importância de se estudar o 

número racional no ensino fundamental. Conforme Brasil (1997, p. 101) “A abordagem 

dos números racionais tem como objetivo principal levar os alunos a perceberem que os 

números naturais, já conhecidos, são insuficientes para resolver determinados 

problemas”. 

No momento em que os números naturais já não são suficientes para resolver 

todos as atividades realizadas na aula é que deve-se trabalhar com atividades que 

proporcionam o estudo dos números racionais e a sua relação com a divisão. 

 

A construção da ideia de número racional é relacionada à divisão entre dois 

números inteiros, excluindo-se o caso em que o divisor é zero. Ou seja, desde 

que um número represente o quociente entre dois inteiros quaisquer (o 

segundo não - nulo), ele é um numero racional (BRASIL, 1997, p. 101). 

 

Construindo a ideia de número racional, através de atividades diferenciadas, que 

os educadores podem trabalhar este conteúdo de uma forma que os alunos o 

compreendam e consigam fazer a ligação com situações do seu cotidiano através do 

material manipulativo. 
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O conjunto dos Números Racionais recebe destaque por ser um conteúdo que 

do início até certo ponto, é tratado como parte da realidade do aluno e usado 

material concreto para a representação da mesma. A partir do momento em 

que o aluno consegue identificar ‘frações’, o professor, na maioria das vezes 

deixa de utilizar o referido material e a contextualização para continuar o 

ensino desse conteúdo, ou até mesmo antes do seu entendimento. O uso do 

material concreto é utilizado apenas como introdução do conteúdo 

(DANTAS, 2005, p. 5). 

 

A dificuldade do educando em relação ao conteúdo números racionais aumenta a 

partir do momento da abstração e, é nesse momento que o educador deve utilizar 

métodos diferenciados nas suas aulas para que os alunos entendam os processos 

envolvidos, bem como as operações e propriedades. 

 O professor de Matemática, ao trabalhar com os alunos as operações com 

números racionais, necessita envolver o conteúdo com situações cotidianas. Nesse 

sentido, é relevante trazer para o ambiente escolar situações-problema que envolvam as 

operações com números racionais promovendo o entendimento e a compreensão dos 

cálculos por parte dos alunos. 

 

Na aprendizagem da matemática, os problemas são fundamentais, pois 

permitem ao aluno colocar-se diante de questionamentos e pensar por si 

próprio, possibilitando o exercício do raciocínio lógico e não apenas o uso 

padronizado de regras (SOUZA, 2005, p. 1). 

 

 É possível estabelecer relações entre teoria e prática, trazendo a realidade dos 

alunos para o meio escolar e vivenciando as atividades que utilizam material 

manipulativo. 

 

ATIVIDADE VARAL DOS NÚMEROS 

 

A atividade apresentada a seguir foi desenvolvida para um grupo de alunos que 

frequentam o 7º ano do Ensino Fundamental, em uma escola estadual do município de 

Parobé/RS. A atividade consiste em identificar os números racionais na reta numérica e 

também de construir o conceito de módulo de um número racional.  
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A avaliação da atividade foi realizada através das observações dos pibidianos e 

dos registros escritos dos alunos realizados no final da atividade. 

Atividade: 

 Entregar para cada dupla de alunos quatro (4) fichas contendo números racionais 

em forma de fração; 

 Cada integrante da dupla ao receber suas fichas deverá transformar a fração em 

um número decimal; 

 Solicitar que cada aluno, um de cada vez, se dirija ao varal dos números e 

prendam as suas fichas. O professor questionará cada aluno a fim de encontrar o 

motivo que os levaram a colocar as fichas em determinado local da reta; 

 Explicar para os alunos o que é módulo de um número racional.  

 Solicitar para cada aluno que escolha um número presente na reta numérica e 

encontre o valor de seu módulo; 

 Corrigir oralmente os valores encontrados e investigar a justificativa da resposta 

que encontraram. 

 Comparar com os alunos os valores dos módulos. 

 

Fichas: 

，  ，  ，  ， ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  

， ，  ，  ，  ，  ， ， ， ， ， ，  ， ，  ，  

， ，  

Abrir um espaço para que os alunos expressem o que gostaram e aprenderam. 

Eles avaliarão com números racionais em uma folha a aula que foi proposta, sem se 

identificar e em seguida entregarão o mesmo para o professor. 
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VALIDADE DA ATIVIDADE 

 

Através da atividade realizada com a turma de 7º ano do Ensino Fundamental foi 

possível visualizar o interesse dos alunos em desenvolver a atividade que incluía 

materiais manipulativos. Além de estarem motivados a realizar a mesma, os alunos 

desenvolveram diferentes conceitos. É possível identificar que a atividade despertou nos 

alunos habilidades e competências que talvez antes não existia, tal como a questão de 

conhecer que uma fração é uma divisão. 

É através dessas atividades que os alunos constroem mentalmente os conceitos 

antes não abordados. Para Silva, 

 

Essas construções mentais que dão origem às habilidades lógico-

matemáticas, acontecem progressivamente, acompanhando o 

desenvolvimento psicológico do ser humano (...). Então, o indivíduo não 

poderia construir o conhecimento físico, se ele não tivesse um sistema de 

(habilidades) de referência lógico matemático que lhe possibilitasse 

relacionar novas observações com um conhecimento já existente (SILVA, 

2001, p. 49). 

 

 As construções mentais são proporcionadas através de atividades que manipulam 

materiais, que fazem associações e desenvolvem habilidades no educando. 

 

A mente funciona também como um processador de informações, as quais, 

sendo externas e estranhas à mente, são transformadas em internas, ou seja, 

capazes de serem pensadas. Através do pensamento, então, essas informações 

são assimiladas, tornando-se parte da mente, fazendo com que o pensamento 

externo fique armazenado e compreendido, tornando-se interno (SILVA, 

2001, p. 56). 

 

Assim, quando os alunos trabalham com atividades que manipulam materiais, 

que é o caso da atividade varal dos números, eles se sentam confiantes para estabelecer 

as relações existentes entre os números racionais, por exemplo.  

A atividade que foi realizada consistiu em posicionar os números racionais na 

reta numerada. Os alunos gostaram da atividade, muitos deles estavam vivenciando 

atividades diferenciadas em Matemática pela primeira vez, e inclusive muitos 

descobriram no momento da atividade que fração é uma divisão.  
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Quando foi abordada a utilização do módulo os alunos realizaram a atividade 

com êxito, pois já sabiam do que se tratava. Assim, os educandos vão conferindo as 

informações e estabelecendo novos conceitos que ficarão compreendidos e a 

aprendizagem se torna mais eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

 

A educação matemática está em constante aprimoramento, e com isso os 

educadores precisam desenvolver atividades que proporcionem para os alunos 

momentos significativos de aprendizagem. A atividade realizada e relatada nesse artigo 

mostra uma forma de trabalhar o conteúdo de números racionais, utilizando material 

manipulativo, priorizando desenvolver o raciocínio lógico-matemático e fazendo com 

que a sala de aula se torne um ambiente atrativo e divertido. 

Foi possível verificar, durante o desenvolvimento da atividade, que é importante 

e significativo trabalhar os conteúdos matemáticos de uma forma diferenciada, ou seja, 

fazer com que os alunos manipulem diferentes materiais. Portanto, o professor de 

Matemática pode planejar e executar aulas que motivem os alunos a adquirir o 

conhecimento, como foi possível observar na aula ministrada pelos pibidianos, na qual 

os alunos estavam empenhados em atingir os objetivos propostos. 

A atividade realizada alcançou os objetivos esperados, pois tornou a 

aprendizagem significativa para os discentes, também proporcionou a motivação e 

concentração durante a aula estimulando a aprendizagem dos conteúdos Matemáticos. 
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