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Atualmente o ensino das frações, em algumas escolas, ainda segue o formato tradicional: em 

que se coloca as explicações no quadro, mostra como representá-las e descarrega exercícios. As 

crianças copiam. Uma ou outra se manifesta quando tem dúvida e o professor só percebe nas provas 

que algumas ou muitas não entenderam. 

Por que não disponibilizar mais atenção ao processo do que ao produto que dele resulta 

imediatamente? 

Para avançarmos na qualidade do ensino, é necessário que o professor acompanhe cada 

etapa do processo com um olhar criterioso, verificando as reais necessidades da criança, planejando 

situações potentes de contribuição no avanço de sua aprendizagem. 

 Neste artigo, será apresentado o jogo Batalha das Frações (Anexo A) com o objetivo de 

ampliar novos conhecimentos ou ressignificar os já construídos sobre o valor das frações próprias, 

impróprias e o cálculo mental 

 A escolha deste recurso didático mobiliza uma série de aprendizagens, além do conteúdo 

matemático, a criança aprende que é necessário conhecer regras e segui-las. Aprende que no jogo, o 

adversário é oponente e não inimigo, que sem o outro as jogadas não se configuram. Aprende que 

para aprender é necessário estar disposto a jogar o jogo da vida e enfrentar as dificuldades. 

 

 Klisys (2010, p.26) diz: 

A essência do jogo consiste em relacionar-se com o outro, testando as próprias competências, 

numa interação em que se aprende a lidar com as relações de competição e cooperação, e 

incluir os diferentes pontos de vista referentes a uma mesma realidade. Ao jogar, conhecemos 

mais sobre nós mesmos e sobre os outros. Aprendemos a nos valer de estratégias, a lidar com 



a frustração muitas vezes inerente a essa atividade; sobretudo, aprendemos a estar junto aos 

outros, de uma forma prazerosa, lúdica e desafiadora. 

 

Uma experiência foi realizada com um grupo de meninos e meninas, entre 9 e 10 anos, 

durante o período de maio a agosto 2016. Os procedimentos necessários para o sucesso das jogadas 

não foram um problema para estas crianças, uma vez que possuíam um bom repertório de vivências 

com uma diversidade de jogos, desde muito pequenas. 

É possível jogar o jogo Batalha das Frações com 2 ou 4 integrantes, na situação apresentada, 

as crianças foram organizadas em duplas definidas pela professora a partir de critérios como: os 

conhecimentos e habilidades que possuíam. 

Grupo 1 - Crianças com raciocínio rápido, que já faziam a leitura da fração, conseguindo 

identificar frações equivalentes, maiores ou menores que um inteiro. 

Grupo 2 - Crianças que já faziam a leitura da fração, mas necessitavam de apoio do desenho 

para identificar as frações equivalentes, maiores ou menores que um inteiro. 

Antes de iniciar as jogadas, os meninos e as meninas tiveram autonomia para escolher quem 

iniciaria a partida, após as cartas serem distribuídas. Aqui, houve uma situação interessante, pois 

fizeram parte do ritual de iniciação vários jeitos de decidir – com o lance de dados, “par ou ímpar” 

ou formuletes de escolha, sendo um aquecimento que marca a passagem da situação de não jogo 

para a situação de jogo. 

 O primeiro jogador vira uma carta do seu monte e faz a leitura da fração, seguido do 

segundo jogador que repete a mesma ação. Neste momento, devem analisar as cartas e decidir quem 

tirou a carta maior; este será o ganhador da jogada. 

Após analisar as cartas, cada jogador deve comunicar ao oponente o seu pensamento, como 

mostra a transcrição do diálogo entre algumas crianças, durante as jogadas: 

 Cartas: 2/5 e 8/5 

    “Ganhei, porque 8 é maior que 5. Então passa de um inteiro. A sua carta é menor que um 

inteiro”. 

 Cartas: 3/7 e 7/7 

    “Você ganhou, porque 3/7 é menor que um inteiro.” 

 Cartas: 5/5 e 2/2 

    “Empatou, pois são equivalentes.” 

 Cartas: 4/12 e 4/9 

    “Ganhei, porque 4/12 é menor que a minha carta 4/9. A sua está dividida em mais 

pedaços.” 

 Cartas: 6/14 e 3/4 

     “Perdi, porque 6/14 é menor”. 



 Cartas 1/5 e 5/6 

    “Ganhei, porque a metade de 6 é 3 Então 5/6 passa da metade e está próximo de um 

inteiro e a metade de 5 é 2,5. Então 1/5 é menor que a metade”.  

 

As crianças que necessitavam do apoio do desenho para facilitar as comparações tiveram 

bloquinhos de papel para poder registrar o seu pensamento.  

Durante as jogadas, a professora observava e intervia, quando necessário.  

Finalizando a atividade, uma planilha de observação/avaliação foi preenchida (Anexo A), 

para que a professora pudesse utilizar os resultados na elaboração de futuras atividades. 

Para que os alunos chegassem a esse pensamento refinado, foi realizada no ano anterior e 

nos primeiros meses do ano em que este jogo foi apresentado: uma sequência de atividades sobre a 

representação fracionária com os seguintes conteúdos: 

- Numerador/denominador. 

- Metades, terços, quartos e outras na linguagem oral e representações. 

- Frações equivalentes e fracionamento de fração. 

- Cálculo mental envolvendo fração. 

As justificativas das crianças durante as jogadas revelaram um conjunto de conhecimentos já 

adquiridos sobre os números racionais, ou seja, demonstraram estarem aptas para: 

- Reconhecer que números racionais admitem diferentes (infinitas) representações na forma 

fracionária. 

- Identificar frações equivalentes, pela observação de representação gráfica e de regularidades nas 

escritas numéricas. 

- Resolver mentalmente desafios, compreendendo diferentes significados da adição e subtração de 

números racionais, na forma fracionária, com denominadores iguais. 

Logo, essas crianças que vivenciaram as séries finais do Ensino Fundamenta I apresentavam 

boas estruturas intelectuais no aspecto conceitual sobre os números racionais e a sua representação 

fracionária. 

A esse respeito, David (2005) aponta que existe uma variedade de perspectivas envolvidas 

na abordagem dos números racionais e destaca quatro, que fundamentam o trabalho com esses 

números: 

1°) Aspecto prático – os números racionais estão relacionados em suas diferentes 

representações à expressão de medidas e índices comparativos. 

2°) Aspecto psicológico - o trabalho com os números racionais possibilita a expansão de 

estruturas mentais que são necessárias ao desenvolvimento intelectual. 



3°) Aspecto da evolução conceitual da Matemática – o estudo com os números racionais nas 

primeiras séries do ensino fundamental, principalmente na forma fracionária, é indispensável para o 

desenvolvimento do trabalho com as operações algébricas, que se darão posteriormente, ainda no 

ensino fundamental. 

4°) Aspecto didático – epistemológico – o trabalho com os números racionais é de grande 

significação, pois proporciona a produção de conhecimento básico 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). 

 Essas colocações nos dão pistas sobre a importância do ensino da fração ao longo dos anos 

escolares. 

 Vale ressaltar que a didática utilizada em todas as ações junto às crianças foi estudada e 

planejada para efetivamente colaborar na otimização da aprendizagem dos conteúdos de ensino da 

matemática. 

 Brousseau (1996) traz contribuições importantes, colocando que as situações adidáticas 

fazem parte das situações didáticas (conjunto de relações estabelecidas explícita ou implicitamente 

entre um aluno ou grupo de alunos e o professor para que estes adquiram um saber constituído ou 

em constituição) e as classifica em quatro tipos: 

 

Ação: Os participantes tomam decisões, colocando seus saberes em prática para resolver o 

problema. É quando surge um conhecimento não formulado matematicamente.  

Formulação: Os alunos são levados a explicitar as estratégias usadas. Para isso, precisam formulá-

las verbalmente, transformando o conhecimento implícito em explícito. O aluno retoma sua ação 

em outro nível e se apropria do conhecimento de maneira consciente.  

Validação: A estratégia é demonstrada para interlocutores. O aluno não só deve comunicar uma 

informação como também precisa afirmar que o que diz é verdadeiro dentro de um sistema 

determinado.  

Institucionalização: Aqui aparece o caráter matemático do que as crianças validaram. É uma 

síntese do que foi construído durante o processo e tem um significado socialmente estabelecido. O 

professor tem um papel ativo, selecionando e organizando as situações que serão registradas. 

 

O jogo Batalha das Frações trouxe uma maior complexidade – a de coordenar várias noções 

juntas – permitindo uma melhor compreensão do funcionamento dos conceitos que estavam sendo 

estudados, dado que tornou possível estabelecer relações que não são visíveis quando cada ideia é 

trabalhada separadamente das outras. 



Outras jogadas ocorreram durante o ano, com rodízio dos alunos nos diferentes grupos e a 

modificação das frações em função das competências dos alunos de cada grupo, além de atividades 

de sistematização envolvendo os problemas apresentados no jogo. 

Este instrumento respeitou os diferentes ritmos de aprendizagem das crianças e garantiu o 

avanço de todas e a conquista de um conjunto compartilhado de saberes. Assim, as crianças 

avançaram nas suas aprendizagens, ressignificando os saberes já construídos, utilizando cada vez 

mais estratégias rápidas, eficazes e úteis para os desafios que foram sendo lançados. 
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ANEXOS A 

 

Jogo Batalha das frações 

 

Número de participantes 

 De 2 a 4 jogadores 

 

Material necessário 

 28 cartas com frações 

 

Duração 

 45 minutos 

Podendo repetir a jogada os alunos que finalizarem antes do tempo. 

 

Modo de jogar 

 Embaralhar e distribuir as cartas igualmente entre os jogadores. Defini-se quem irá iniciar a 

jogada, cada jogador na sua vez coloca uma carta na mesa, com a face voltada para cima. 

 Quem colocar a carta com a fração que representa o maior valor pega todas as cartas dessa 

rodada que ficam sobre a mesa e as reserva em um monte à parte. Se houver empate, os 

jogadores dividem as cartas da mesa entre si. 

 O jogo se encerra quando acabarem todas as cartas. O vencedor é o jogador que tiver 

recolhido mais cartas da mesa. 

 

Seque o material do jogo 
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Planilha de observação do jogo Batalha das Frações 

Data: 

Nome 
do 

aluno 

Entende 
as 

regras? 

Utiliza o 
desenho 

como 
meio de 

encontrar 
a maior 
fração? 

 

Identifica 
frações 

equivalentes? 

Reconhece 
frações 
maiores 
que 1 

inteiro? 
 

Estabelece 
relações 
com a 

metade e 
o inteiro ao 
comparar 

as 
frações? 

 

Interessa-
se pelo 
jogo? 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


