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Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal contribuir para o ensino de frações com 

o uso de mídias digitais, no caso o computador e o software GeoGebra. Esta iniciativa surgiu 

diante da dificuldade demonstrada pelos alunos de sexto ano em entender o conceito de 

frações semelhantes, como também, a adição e subtração de frações. O professor adotou a 

metodologia da engenharia didática para a realização dessa prática. Antes e após a aplicação 

das atividades com os alunos, foram feitas análises sobre este trabalho em ambiente 

informatizado. Observou-se que em turmas com mais de trinta alunos em um laboratório com 

dois ou três alunos por computador, apesar das dificuldades, é possível melhorar a 

aprendizagem com o uso de recursos digitais. Ao final, apresentam-se reflexões para uma 

aplicação futura de um trabalho semelhante. 

Palavras-chave: GeoGebra. Frações. Engenharia didática. 

 

Introdução 

 

Este trabalho teve como principais objetivos pesquisar a construção de uma 

Engenharia Didática para aplicações posteriores; introduzir recursos tecnológicos no ensino 

de matemática; criar recursos didáticos para aulas posteriores; tentar sanar as dificuldades dos 

alunos em comparar, somar e subtrair frações; manipular um objeto no GeoGebra com a 

finalidade de comparar, somar e subtrair frações de forma que seja possível aos discentes 

internalizar e calcular visualmente as operações matemáticas de adição e subtração; 

enriquecer os conhecimentos do professor e propor novas maneiras de ensinar matemática.  

 Com referência a frações equivalentes, simplificação, adição e subtração de frações, os 

livros didáticos apresentam figuras estáticas, esquemas e desenhos que os alunos terão de 

interpretar com o auxílio do professor, porém tais figuras não podem ser manipuladas, o que 

pode gerar equívocos na interpretação por parte dos alunos.  



2 
 

Conforme Gravina (1996),   

tanto no caso de formação de conceitos, quanto de dedução de propriedades, 

podemos concluir que grande parte das dificuldades se originam no aspecto estático 

do desenho. [...] Numa sala de aula convencional até podemos imaginar um ensino 

que olhe para configurações com “desenhos em movimento”. Mas em configuração 

com muitos objetos em relação tal se torna difícil, já que o movimento sincrônico 

dos elementos pode ser complexo. Especialmente nestas situações o recurso 

informático entra como ferramenta ideal (GRAVINA, 1996, p.6). 

 

Consoante os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), pôde-se compreender que 

as experiências escolares com o computador têm apresentado uma nova relação professor-

aluno, que assinala maior proximidade, interação e colaboração. Isso estabelece um novo 

conceito de professor, que não pode considerar-se um profissional pronto, quando termina sua 

formação acadêmica, pois necessita dar continuidade em formação permanente ao longo de 

sua vida profissional (MEC/SEF, 1997, p.31). 

Assim, constata-se que o uso de recursos como o computador e a calculadora pode 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, tornando-a uma atividade 

experimental mais completa, sem, no entanto, prejudicar o desenvolvimento do pensamento. 

Essa experiência torna-se importante, desde que os alunos sejam incentivados a desenvolver 

seus processos metacognitivos, como também, sua capacidade crítica. Destaca-se que o uso 

desses recursos serve para assegurar reconhecimento e a valorização do papel fundamental 

que a ele compete desempenhar em relação ao aperfeiçoamento e condução das situações de 

aprendizagem (MEC/SEF, 1997, p. 45). 

Chama a atenção que, 

o conceito de equivalência assim como a construção de procedimentos para a 

obtenção de frações equivalentes são fundamentais para resolver problemas que 

envolvem a comparação de números racionais expressos sob a forma fracionária e 

efetuar cálculos com esses números  (MEC/SEF, 1997, p. 103). 

 

Esse recurso foi aplicado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Martha 

Wartenberg, no município de Novo Hamburgo, com uma turma de sexto ano do ensino 

fundamental. O conteúdo abordado foi frações, limitando-se à comparação, adição e 

subtração.  

O docente da disciplina de Matemática teve interesse em desenvolver essa 

modalidade de trabalho, e assim experienciar as hipóteses acerca do recurso tecnológico em 

questão. 

Em face da importância de oferecer ao aluno mais facilidade para compreender o 

conteúdo e para assimilar o conhecimento sobre as operações matemáticas, além de 
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acrescentar ao professor novas propostas no ensino da disciplina, justifica-se a realização 

deste estudo. 

 

1 Estruturação de um Projeto de Pesquisa: o começo de uma Engenharia Didática 

 

O trabalho foi desenvolvido com a turma de alunos do 6ºano de uma escola 

municipal, onde o conteúdo em questão foi desenvolvido em sala de aula buscando novas 

formas significativas para o aprendizado do conteúdo por parte dos alunos. 

 

1.1 Representação de Frações 

 

No sexto ano do ensino fundamental, os alunos aprendem a representar, somar, 

subtrair, multiplicar e dividir frações. 

 

1.1.1 Recurso Digital a ser Utilizado (justificativa): 

 

O recurso digital a ser utilizado é o GeoGebra, porque os computadores da escola 

escolhida rodam uma versão do sistema operacional Linux, que já vem com uma versão desse 

software instalado. Dificilmente conseguir-se-ia instalar um software que roda no sistema 

operacional Windows. Além disso, o software escolhido tem diversas aplicações que poderão 

ser utilizadas futuramente. 

 

1.2 Análise Prévia 

 

 Inicialmente foi realizada uma análise, envolvendo as dimensões epistemológica, 

didática e cognitiva. 

 

1.2.1 Dimensão Epistemológica 

 

Nesta parte do trabalho, pensamos em como o aluno aprende, como ele irá assimilar 

o conteúdo de frações, que foi o assunto escolhido a ser abordado nesse trabalho. Podemos 

pensar primeiramente em como o aluno aprende matemática. 

Segundo GRAVINA (1999), o conhecimento, percepções e ações do sujeito, 

baseadas nas estruturas mentais já construídas, vão sendo assimiladas e continuam se 

construindo no processo. Com isso, a principal base teórica utilizada foi o desenvolvimento 
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cognitivo estudado por Piaget (1974). Para se aprender matemática, é necessário fazer 

matemática, ou seja: experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, 

generalizar e demonstrar. Para que isso seja possível, o professor deve escolher programas em 

que seja possível trabalhar na perspectiva construtivista, e não apenas escolher esses 

ambientes pela questão visual ou estética que às vezes apenas reforça a característica 

tradicional da transmissão de conhecimento. A experiência física pode passar à experiência 

abstrata. Conforme esses conhecimentos vão se acomodando, o sujeito vai criando, 

construindo e coordenando esquemas, entendendo as regras (lógicas), associando, 

generalizando, restringindo. Também, temos que pensar na questão da construção equivocada 

de imagens (desenhos prototípicos), dando ênfase ao trabalho do professor:  

 

É necessário que o professor de matemática organize um trabalho estruturado 

através de atividades que propiciem o desenvolvimento de exploração informal e 

investigação reflexiva e que não privem os alunos nas suas iniciativas e controle da 

situação. O professor deve projetar desafios que estimulem o questionamento, a 

colocação de problemas e a busca de solução. Os alunos não se tornam ativos 

aprendizes por acaso, mas por desafios projetados e estruturados, que visem à 

exploração e investigação (RICHARDS, 1991). 

 

Os ambientes informatizados podem ajudar na concretização mental de ideias 

previamente formadas. Estes ambientes permitem a construção, manipulação e a possibilidade 

de realizar grande variedade de experimentos em pouco tempo, diferente de manipulação 

concreta. Conforme Hebenstreint (1987): “[...] o computador permite criar um novo tipo de 

objeto – os objetos ‘concret-abstratos’. Concretos porque existem na tela do computador e 

podem ser manipulados; abstratos por se tratarem de realizações feitas a partir de construções 

mentais”. 

1.2.2 Dimensão Didática 

O conteúdo de frações é abordado no sexto ano do ensino fundamental. Muitos 

professores fazem o “clássico” desenho das pizzas e as dividem em partes iguais, então 

mostram as frações correspondentes às partes comidas, ou então, aos pedaços de pizza que 

sobraram. Outra forma, que podemos considerar comum é solicitar aos alunos que tragam 

barras de chocolate e quebrem em partes iguais. A partir daí o assunto é introduzido em sala 

de aula. 

Os ambientes informatizados propiciam a superação dos obstáculos inerentes ao 

próprio processo de construção do conhecimento matemático, como também podem acelerar 
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o processo de apropriação do conhecimento. Modelos matemáticos complexos podem ser 

trabalhados com os alunos, mesmo que eles ainda não tenham adquirido domínio sobre os 

mesmos. Quanto maior as riquezas dos recursos dos ambientes, mais acessíveis vão se 

tornando aos alunos as ideias matemáticas significativas e profundas. A orientação do 

professor se faz necessária, bem como o planejamento antecipado de atividades direcionadas 

aos alunos. 

1.2.3 Dimensão Cognitiva 

Os alunos de sexto ano, frequentemente, não compreendem, ou não internalizam o 

conceito de adição e subtração de frações, muitas vezes calculando “mecanicamente”. 

Memorizam por um tempo como o cálculo é feito, e posteriormente, em outros anos não 

lembram mais como se calcula a adição e subtração de números fracionários demonstrando 

muitas dificuldades. Uma das finalidades desse plano de estudo é tentar sanar essas 

dificuldades, fazendo com que os mesmos se apropriem desses conhecimentos de forma mais 

definitiva. Muitas vezes o livro didático é utilizado apenas como uma fonte de exercícios para 

os alunos. 

 

2 Plano de Ensino 

  

Inicialmente, a atividade pensada incluía montagens de figuras no software 

GeoGebra, porém, considerando que os alunos ainda tem pouca familiaridade com o 

laboratório de informática da escola e, provavelmente, nunca utilizaram o tal software, foi 

apresentada aos alunos uma atividade no GeoGebra, na qual eles apenas precisavam 

manipular. 

Em um primeiro momento, os alunos são conduzidos ao laboratório de informática 

da escola, que possui o sistema operacional Linux, para que os mesmos se inteirem um pouco 

sobre o funcionamento do software GeoGebra 4 (que é a versão disponível). É solicitado aos 

mesmos que abram o arquivo Frações no Círculo.ggb com o qual farão suas primeiras 

manipulações no GeoGebra. No Apêndice A é descrita a construção desse arquivo. 

Feita essa primeira etapa, o professor propõe aos alunos as primeiras atividades 

envolvendo o conteúdo de frações utilizando o software GeoGebra. A Figura 1 apresenta um 

exemplo de manipulação apresentada aos alunos. Neste exemplo um círculo foi dividido em 
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20 partes iguais. Em vermelho temos 3 partes de 20, ou seja, em frações 
3

20
. Em azul, temos 7 

partes de 20, ou seja, a fração 
7

20
. Podemos somar, obtendo: 

3

20
+

7

20
=

10

20
=

5

10
=

1

2
. 

 

Figura 1: Manipulação no GeoGebra envolvendo soma de frações. 

 

Figura 2: Equivalência de frações. 
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Na Figura 2 temos que 
10

20
 é equivalente a 

5

10
, além disso, 

7

10
= 3

1

2
  e  

3

10
= 1

1

2
. Todas 

essas manipulações foram feitas pelos alunos sob orientação do professor. 

 

Figura 3: Simplificação de frações. 

Na Figura 3, considerando as Figuras 1 e 2, é possível ver que 
10

20
=

5

10
=

1

2
, ou seja, os 

alunos podem estabelecer a relação de simplificação de frações. Posteriormente os alunos 

foram orientados a trabalhar com o mesmo arquivo do GeoGebra mas desta vez estabelecendo 

relações de subtração de frações. A Figura 4 a seguir, apresenta uma manipulação feita por 

alunos para estabelecer uma relação de subtração de frações. 

 

Figura 4: Manipulação no GeoGebra para estabelecer uma relação de subtração, isto é, 
7

20
−

3

20
=

4

20
. 
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Manipulando a Figura 3, os alunos encontraram a Figura 4, ou seja, estão 

estabelecendo relações de subtração, o que se visualizou quando o vermelho sobrepôs o azul, 

modificando a cor da figura, que se tornou roxa (ao transpor a figura neste trabalho, a cor azul 

sobre a vermelha ficou com aparência rosada e a cor azul ficou com aparência de roxa). 

Assim, são propostas outras atividades em que os alunos visualizem as operações com 

frações, com o uso do mesmo recurso. As atividades são previamente elaboradas para facilitar 

a compreensão dos conteúdos de multiplicação e divisão de frações. A previsão de utilização 

desse software é de duas a três horas-aula no laboratório de informática, dependendo da 

adaptação dos alunos ao ambiente, e mais uma hora ou duas em sala de aula. 

Com base no conteúdo desenvolvido foram elaboradas algumas hipóteses. 

Hipótese 1 - É pressuposto que os alunos tenham interesse em realizar a atividade com 

frações no laboratório de informática. 

Hipótese 2 - Os alunos vão conseguir abrir o arquivo do GeoGebra e fazer as manipulações. 

Hipótese 3 - As atividades serão suficientes para que os alunos se apropriem do 

conhecimento sobre a simplificação, adição e subtração de frações com denominadores iguais 

ou diferentes. 

Hipótese 4 - O tempo destinado à atividade é suficiente. 

Hipótese 5 - É pressuposto que os alunos tenham maior facilidade em comparar, somar e 

subtrair frações após a atividade. 

Hipótese 6 - É pressuposto que, após a prática em laboratório de informática, os alunos 

tenham maior facilidade em realizar atividades com frações. 

A coleta de dados será realizada através dos seguintes meios: 

a) Registro dos alunos na folha de atividades e no caderno. 

b) Observações do professor. 

c) Gravações de áudio e vídeo. 

 

2.1 Cronograma 

MOMENTO OBJETIVO (dos alunos) AÇÃO RECURSOS DIDÁTICOS 

02 horas/aula 

(10/10/2014) 

Manipular o arquivo 

do GeoGebra e 

internalizar os 

conceitos de 

comparação, adição e 

subtração de frações. 

Com o uso do 

software escolhido os 

alunos manipulam a 

figura visualizando as 

principais operações 

matemáticas. O 

Computador, 

“GeoGebra”, recursos 

do laboratório de 

informática e papel. 
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3 Plano de Aula: Segundo Momento 

Incialmente o professor propôs algumas atividades para os alunos no laboratório de 

informática, em um segundo momento, os alunos recebem uma folha com instruções para a 

prática. O plano de aula desse momento é descrito a seguir. 

3.1 Objetivo dos Alunos 

Manipular um objeto no software GeoGebra com a finalidade de comparar, somar e 

subtrair frações. 

3.2 Justificativa 

Os alunos do ensino fundamental têm dificuldades em somar e subtrair frações, muitas 

vezes esquecem, depois de um tempo, que precisamos “encontrar” um denominador comum 

para realizar as operações de adição e subtração. O software GeoGebra permite visualizarmos 

esse denominador comum, fazendo as devidas comparações. 

  

professor entrega uma 

lista de atividades 

para que os alunos 

realizem no 

computador e 

escrevam no papel. 

02 horas/aula 

(17/10/2014) 

Internalizar e calcular 

visualmente as 

operações 

matemáticas de 

adição e subtração. 

Realizar operações 

com frações. 

Com o uso do 

software escolhido os 

alunos manipulam a 

figura visualizando as 

operações matemá-

ticas, continuando a 

atividade da aula 

anterior. Os alunos 

usando os recursos 

convencionais rea-

lizam atividades com 

frações. Nesse mo-

mento o professor faz 

a verificação das 

hipóteses levantadas. 

Computador 

“GeoGebra”, papel, 

quadro, giz, caderno, 

lápis, caneta e demais 

recursos da sala de 

aula convencional. 



10 
 

3.3 Público Alvo 

Alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, a partir de 11 anos de idade. 

3.4 Metodologia de Ensino 

Os alunos são encaminhados até o laboratório de informática. É solicitado que tenham 

em mão material para anotações. Cada aluno recebe uma folha para que façam o registro da 

atividade (Ver modelo no Apêndice B). No laboratório, inicialmente é feita uma apresentação 

com o uso do projetor de como fazer a manipulação do objeto no GeoGebra, no caso, o uso do 

arquivo “Frações no Círculo.ggb”. 

Nesta apresentação é realizada a Atividade 1 da folha (Ver Apêndice B). É 

demonstrado para os alunos como representar a fração 
2

3
  usando o GeoGebra, logo após, 

como dividir o círculo em seis partes iguais. Desse modo, é esperado que os alunos 

visualizem que 
2

3
  é semelhante a 

4

6
.  

Os alunos podem contar as partes iguais. A Figura 5 a seguir, ilustra a situação 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Equivalência de frações  
2

3
=

4

6
. 

Realizada essa etapa, os alunos são desafiados a representar no GeoGebra a seguinte 

equivalência: 
12

18
=

6

9
=

2

3
. 

Após os alunos terem terminado a primeira etapa, é demonstrado para os mesmos 

como podem utilizar o arquivo do GeoGebra para fazer a Atividade 2, que consiste na soma: 
2

3
+

1

4
=

11

12
.  A Figura 6 ilustra essa construção. 

 

Figura 6:  
2

3
+

1

4
=

11

12
. 



11 
 

Após a demonstração, os alunos são desafiados a fazer a implementação de 

atividades envolvendo o conteúdo de frações, mais especificamente, adição e subtração, 

manipulando o arquivo do GeoGebra. 

 

3.5 Materiais Utilizados 

 

Para as atividades foram utilizadas: uma cópia da atividade (Apêndice B) por aluno, 

caderno, lápis, borracha, caneta, computador com software GeoGebra 4.0 instalado no 

laboratório de informática com acesso a internet, projetor do laboratório de informática, 

pendrive para passar o arquivo do GeoGebra (Frações no Círculo.ggb) para todos os grupos. 

O professor usou as versões 4.0 e 5.0 do GeoGebra no próprio computador com o sistema 

operacional Windows, mas é sempre recomendável que o usuário use a versão mais atualizada 

dos softwares. 

 

3.6 Critérios de Avaliação 

 

 No início das atividades, foi entregue a cada aluno uma folha para possíveis 

anotações e respostas das atividades apresentadas e solicitadas. Ao final da prática, tal folha 

com as anotações foi recolhida. Foram capturados fotos e filmes de cada parte do processo.  

Então, foi analisado se os alunos conseguiram realizar satisfatoriamente as 

manipulações no GeoGebra. Foram feitas anotações para verificar o andamento da aula e da 

turma, como a participação de todos no processo, quais alunos realmente realizaram as 

tarefas, como realizaram as tarefas e quais alunos estão deixando os colegas fazerem. Os 

conceitos foram aplicados conforme segue: A – alunos que atingiram o que foi pedido e 

conseguiram manipular corretamente as figuras no GeoGebra. AP – alunos que atingiram 

parcialmente, ou seja, os alunos não conseguiram construir alguma figura, ou não 

completaram a tarefa. NA – alunos que não atingiram, ou seja, não fizeram e não se 

interessaram ou fizeram atividades diferentes do que foi pedido em aula.  

 

4 Análise dos Resultados 

  

De modo geral, os alunos atenderam às expectativas, desenvolvendo as atividades 

planejadas. 
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4.1 Descrição da Atividade 

 

A seguir, apresentam-se as atividades como foram desenvolvidas. 

 

Primeira Aula – 10/10/2014 (29 alunos) 

O laboratório de informática da escola estava equipado e com cada um dos 

computadores com o arquivo do GeoGebra aberto. Os alunos foram alocados em seus lugares 

e entregou-se uma folha com a descrição das Atividades 1, 2 e 3 a serem trabalhadas com os 

alunos (Ver Apêndice B). 

Inicialmente, foram apresentadas todas as atividades que deveriam ser realizadas 

pelos alunos, utilizando o arquivo do GeoGebra que estava no computador. 

A primeira aula no laboratório foi muito tumultuada, pois os alunos faziam muitas 

perguntas ao professor ao mesmo tempo. Foi complicado explicar o que eles deveriam fazer. 

Outra dificuldade é que o GeoGebra não funcionou no laboratório de informática, como no 

computador do professor. 

 

Figura 7: Primeira Construção (http://youtu.be/pmPDbnY9-X8). 

 

Na Figura 7, à esquerda vemos a foto de como a figura fica após variarmos a 

quantidade de partes do círculo no Geogebra quatro do Linux, e à direita como ela fica no 

Geogebra quatro e cinco do Windows. A variação nos dois casos foi entre três e vinte partes, 

no momento da foto (à esquerda) e da captura da imagem (à direita) sete partes estão em azul, 

três em vermelho e dez partes estão em branco, porque não foram selecionadas. O Geogebra 

quatro (versão do Linux da escola) não “desenha” automaticamente as linhas novamente, 

como observamos à direita, a mesma figura no computador do professor. Isso não impediu a 

prática, porque bastou que os alunos desenhassem as linhas que dividem o círculo 

manualmente como pode ser visto no primeiro vídeo (http://youtu.be/pmPDbnY9-X8), ou 

http://youtu.be/pmPDbnY9-X8
http://youtu.be/pmPDbnY9-X8
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então, abrissem novamente o arquivo e reduzissem a quantidade de partes até o número 

desejado. 

 

Figura 8: 
8

12
=

2

3
. 

Na Figura 8, podemos ver que o aluno conseguiu representar a fração 
8

12
 que é 

equivalente a 
2

3
 (Ver Atividade 1, no Apêndice B). 

 

Figura 9: "Explorações" dos alunos. 

Na Figura 9, podemos observar que alguns alunos com dificuldades de atenção 

utilizaram comandos e fizeram desenhos no GeoGebra em vez de fazer a atividade proposta. 
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Figura 10: Alunos no laboratório. 

Na Figura 10, podemos perceber que há dois ou três alunos utilizando o mesmo 

computador. 

Ao final, foi recolhida a folha que havia sido entregue aos alunos no começo da aula. 

Ao refletir e analisar as atividades desse dia, em um momento posterior, observou-se 

a que a dificuldades dos alunos não foi pouca, e alguns não estavam conseguindo chegar ao 

resultado desejado. Com isso, foram gravados dois vídeos para serem exibidos para eles na 

próxima aula, com a finalidade de servir como instrução de como fazer soma e subtração de 

frações utilizando o GeoGebra. 

 

Segunda Aula – 16/10/2014 (31 alunos) 

Na Figura 11 a seguir, encontram-se os resultados almejados referentes à Atividade 2 

no Apêndice B. 

 

Figura 11: Esquerda: 
3

4
+

1

2
=  

5

4
. Direita: 

2

3
−

3

5
=  

1

15
.   (http://youtu.be/Pn8QS3uQmcQ, 

http://youtu.be/EPXATLJl6e4) 

A segunda aula, conforme o cronograma seria no dia 17 de outubro, porém foi 

possível antecipá-la para o dia 16, porque o horário no laboratório de informática ficou livre 

nesse dia, já que a turma que estaria lá teve atividade em outro espaço da escola. 

Nesse dia, preparou-se o laboratório de informática para exibir os vídeos que foram 

produzidos durante a primeira aula, com a finalidade de que esse vídeo servisse como uma 

explicação de como fazer uma construção de figuras no GeoGebra. 

http://youtu.be/Pn8QS3uQmcQ
http://youtu.be/EPXATLJl6e4
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No segundo vídeo (http://youtu.be/Pn8QS3uQmcQ) é explicado como realizar a 

operação de frações 
3

4
+

1

2
, e no terceiro (http://youtu.be/EPXATLJl6e4), a operação 

2

3
−

1

4
.  

No quarto vídeo, (http://youtu.be/Gn_prM2Mmvc) podemos ver os alunos 

acompanhando as explicações do professor e montando a figura que representa a fração 
1

4
. 

Após exibição dos vídeos, verificou-se que os alunos estavam realizando as 

atividades solicitadas. 

   

Figura 12: Resultados obtidos pelos alunos da Atividade 3 do Apêndice B.  

A Figura 12 apresenta os resultados da Atividade 3 no Apêndice B, ou seja, 
2

3
−

1

4
=

 
5

12
. Montada a figura  

2

3
 em azul, depois sobrepondo em vermelho 

1

4
 obtém-se 

5

12
 em azul. 

Terceira Aula – 17/10/2014 (25 alunos) 

Foi entregue aos alunos a folha da primeira aula, e solicitado aos mesmos que 

resolvessem a mesma soma e subtração usando lápis, calculando o mínimo múltiplo comum e 

respondessem atrás da folha os seguintes perguntas: 

1. Você conseguiu resolver corretamente a adição e a subtração no GeoGebra? Por quê? 

2. Qual é a sua opinião sobre a atividade com o GeoGebra? 

Muitos alunos responderam que foi difícil entender o que era para ser feito. Alguns 

alunos disseram que conseguiram resolver as adições no GeoGebra. Muitos disseram gostar 

de fazer a atividade, porém não entenderam o que era para fazer. 

Uma aluna questionou o professor: “Se eu sei calcular frações no caderno, para quê 

fazer isso no computador?” O professor respondeu que era para que eles visualizassem as 

operações, e entendessem que é possível representar as frações através de figuras (dinâmicas). 

http://youtu.be/Pn8QS3uQmcQ
http://youtu.be/EPXATLJl6e4
http://youtu.be/Gn_prM2Mmvc
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Figura 13: Resposta de uma aluno para as questão 1. 

Na Figura 13, temos o depoimento de um aluno que respondeu à primeira questão: 

“Entendi sim, porque olhando o desenho ficou mais fácil”. À segunda questão, ele respondeu: 

“É muito legal”. 

 

5  Análise das Hipóteses 

 

Hipótese 1 - É pressuposto que os alunos demonstrem interesse em realizar as 

atividades no laboratório de informática. 

Logo que os alunos souberam que iam fazer uma atividade no laboratório de 

informática, ficaram empolgados. Porém, quando começaram a utilizar o GeoGebra, alguns 

acharam um pouco chato, mas conforme iam entendendo o programa, eles começaram a 

gostar. 

Hipótese 2 - Os alunos vão conseguir abrir o arquivo do GeoGebra e fazer as 

manipulações. 

Conseguimos confirmar a segunda hipótese, apesar das situações em que os alunos 

tiveram dificuldades em abrir o arquivo e manipular adequadamente as construções. 
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Hipótese 3 - As atividades serão suficientes para que os alunos se apropriem do 

conhecimento sobre a comparação, adição e subtração de frações com denominadores iguais 

ou diferentes. 

As atividades ajudaram os alunos a entenderem melhor as frações, apesar de que há 

diferença em comparar, somar e subtrair frações numericamente e visualmente. Por exemplo, 

se simplificarmos 
4

6
 dividindo o numerador e o denominador por 2, obtemos 

2

3
, ao comparar, 

verificamos que é a mesma fração, porém representamos o numerador da primeira com o 

número 4 e o denominador com o número 6, ou seja, está dividida a figura em seis partes 

iguais. Na segunda figura, o numerador é 2 e o denominador é 3, ou seja, está dividida em três 

partes iguais.  

Hipótese 4 - O tempo destinado à atividade é suficiente. 

Foi utilizado mais tempo que o previsto. 

Hipótese 5 - É pressuposto que os alunos tenham maior facilidade em comparar, 

somar e subtrair frações após a atividade. 

Alguns alunos relataram ter maior facilidade em comparar, somar e subtrair frações 

após a atividade, porque conseguiram visualizar as operações ao manipular o objeto de 

aprendizagem. 

Hipótese 6 - É pressuposto que, em sala de aula com o uso de materiais 

convencionais, os alunos tenham maior facilidade em realizar atividades com frações. 

Alguns alunos relataram ter maior facilidade em realizar as atividades com frações 

após a prática com o GeoGebra. 

 

 Considerações Finais 

 

Um dos objetivos da prática era tentar sanar as dificuldades dos alunos em comparar, 

somar e subtrair frações. Na verdade esse objetivo pode-se dizer que em parte foi cumprido, 

porque foi realmente uma tentativa, não de sanar, mas de diminuir as dificuldades.  

Outro objetivo desse plano era manipular um objeto no GeoGebra com a finalidade 

de comparar, somar e subtrair frações. Esse objetivo foi em parte cumprido, porém muitas 

vezes os alunos reclamaram que não estavam entendendo o que era para fazer. 

Houve muitas dificuldades na implementação desse plano de ensino: diferentes 

versões do software GeoGebra do professor e da escola, muito tumulto dos alunos, atividade 

complexa para a idade dos alunos, a atividade atingiu positivamente uma quantidade pequena 
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de alunos e exigiu adaptação do professor durante a prática. O professor contou, em alguns 

momentos, com uma professora que auxilia no laboratório.  

O professor disponibilizou uma folha com três atividades. A ideia inicial seria que os 

alunos conseguissem manipular tranquilamente o arquivo “Frações no Círculo.ggb”, o que na 

prática não se confirmou. Alguns alunos tiveram facilidade, mas considerando o grande 

grupo, houve muitas dificuldades. 

Foram gravados dois vídeos explicativos. Essa ideia é muito válida. Primeiramente 

foram gravadas as instruções. No momento da aula facilita muito o trabalho. O vídeo foi 

sendo apresentado aos alunos aos poucos para que logo após as instruções apresentadas os 

alunos tentassem replicá-la no software. Ao realizar a atividade dessa maneira, foi observado 

que os alunos acompanharam melhor e conseguiram realizar a atividade. Os vídeos foram 

disponibilizados nos seguintes links, no youtube:  

Vídeo 1) http://youtu.be/pmPDbnY9-X8, Vídeo 2) http://youtu.be/Pn8QS3uQmcQ, 

Vídeo 3) http://youtu.be/EPXATLJl6e4 e Vídeo 4) http://youtu.be/Gn_prM2Mmvc. 

Outra consideração importante é pensar que, para essa faixa etária, o professor deve 

fazer no GeoGebra um arquivo muito fácil e de baixíssima complexidade de manipulação 

para os alunos. O desenho até pode mostrar muitas informações para o aluno observar, mas 

poucas para ele mexer.  

Portanto, ressalta-se a necessidade de aprimorar o arquivo utilizado, se possível, de 

forma que o círculo não mude de tamanho quando mudarem a quantidade de partes iguais, 

durante a prática com os alunos. Essa mudança que ocorreu resultou em maior dificuldade dos 

alunos. Assim, acredita-se que o aprimoramento do arquivo e a manutenção do sistema 

adequado, com o acompanhamento técnico necessário, trará resultados mais positivos para o 

aprendizado dos alunos, como também para a realização profissional do docente. 
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APÊNDICE A 

 

Descrição da construção do arquivo “Frações no Círculo.ggb” 

N. Nome Definição Valor Legenda 

1 Ponto A   A = (-42.11, -7.03)  Ponto qualquer. 

2 Ponto B   B = (-9.9, -6.36)  Ponto qualquer. 

3 Reta a1 Reta AB a1: -0.67x + 32.21y 

= -198.21 

 Reta entre A e B, que foi 

usada como auxiliar, para 

descobrirmos o centro do 

círculo posteriormente. 

Oculta no desenho. 

4 Número 

partes 

  partes = 3  Controle deslizante 

“partes”. 

5 Polígono 

pol1 

Polígono[A, B, partes] pol1 = 449.5  O comando polígono é 

usado para dividir o círculo 

de três até vinte partes 

iguais. O polígono fica 

oculto. 

5 Segmento 

d 

Segmento [A, B] de 

Polígono pol1 

d = 32.22  Segmento criado pelo 

software ao usar o comando 

para criar o polígono. 

5 Segmento 

e 

Segmento [B, C] de 

Polígono pol1 

e = 32.22  Segmento criado pelo 

software ao usar o comando 

para criar o polígono. 

5 Ponto C Polígono[A,B,partes] C = (-26.59, 21.2)  Ponto criado ao criar o 

polígono. Ficamos com um 

triângulo. Oculto no 

desenho. 

5 Ponto D Polígono[A, B, partes] D indefinido  Os pontos de D até T são 

criados ao modificarmos o 

valor do controle deslizante 

de 3 até 20. Esses pontos 

ficam ocultos. 
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5 Ponto E Polígono[A, B, partes] E indefinido   

5 Ponto F Polígono[A, B, partes] F indefinido   

5 Ponto G Polígono[A, B, partes] G indefinido   

5 Ponto H Polígono[A, B, partes] H indefinido   

5 Ponto I Polígono[A, B, partes] I indefinido   

5 Ponto J Polígono[A, B, partes] J indefinido   

5 Ponto K Polígono[A, B, partes] K indefinido   

5 Ponto L Polígono[A, B, partes] L indefinido   

5 Ponto M Polígono[A, B, partes] M indefinido   

5 Ponto N Polígono[A, B, partes] N indefinido   

5 Ponto O Polígono[A, B, partes] O indefinido   

5 Ponto P Polígono[A, B, partes] P indefinido   

5 Ponto Q Polígono[A, B, partes] Q indefinido   

5 Ponto R Polígono[A, B, partes] R indefinido   

5 Ponto S Polígono[A, B, partes] S indefinido   

5 Ponto T Polígono[A, B, partes] T indefinido   

5 Segmento 

f 

Segmento [C, A] de 

Polígono pol1 

f = 32.22  Segmento criado ao 

criarmos o polígono, que 

divide o círculo em partes 

iguais, no caso em 3 partes 

(vai de 3 até 20 partes 

iguais). 

5 Segmento 

g 

Segmento [D, A] de 

Polígono pol1 

g indefinido  Os segmentos (de g até e1) 

são automaticamente 

criados quando 

modificamos o controle 

deslizante “partes”. 

5 Segmento 

h 

Segmento [E, A] de 

Polígono pol1 

h indefinido   
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5 Segmento 

i 

Segmento [F, A] de 

Polígono pol1 

i indefinido   

5 Segmento 

j 

Segmento [G, A] de 

Polígono pol1 

j indefinido   

5 Segmento 

k 

Segmento [H, A] de 

Polígono pol1 

k indefinido   

5 Segmento 

l 

Segmento [I, J] de 

Polígono pol1 

l indefinido   

5 Segmento 

m 

Segmento [J, A] de 

Polígono pol1 

m indefinido   

5 Segmento 

n 

Segmento [K, A] de 

Polígono pol1 

n indefinido   

5 Segmento 

p 

Segmento [L, A] de 

Polígono pol1 

p indefinido   

5 Segmento 

q 

Segmento [M, N] de 

Polígono pol1 

q indefinido   

5 Segmento 

r 

Segmento [N, A] de 

Polígono pol1 

r indefinido   

5 Segmento 

s 

Segmento [O, A] de 

Polígono pol1 

s indefinido   

5 Segmento 

t 

Segmento [P, Q] de 

Polígono pol1 

t indefinido   

5 Segmento 

b1 

Segmento [Q, A] de 

Polígono pol1 

b1 indefinido   

5 Segmento 

c1 

Segmento [R, A] de 

Polígono pol1 

c1 indefinido   

5 Segmento 

d1 

Segmento [S, A] de 

Polígono pol1 

d1 indefinido   

5 Segmento 

e1 

Segmento [T, A] de 

Polígono pol1 

e1 indefinido   

6 Círculo h1 Círculo por A, B, C h1: (x + 26.2)² + (y 

- 2.6)² = 346.02 

 Círculo criado para ser 

dividido em partes iguais. 
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7 Reta b Mediatriz de AB b: -32.21x - 0.67y 

= 842.19 

Reta que acaba sendo 

perpendicular a A e B. 

8 Reta c Mediatriz de CB c: -16.69x + 27.56y 

= 508.96 

 Reta utilizada para 

verificarmos o cento do 

Círculo. 

9 Ponto U Ponto de interseção de 

c, b 

U = (-26.2, 2.6)  Ponto do centro do círculo. 

10 Segmento 

f1 

Segmento [U, A] f1 = 18.6  Segmento criado 

manualmente. 

11 Segmento 

g1 

Segmento [U, B] g1 = 18.6  Segmento criado 

manualmente. 

12 Segmento 

i1 

Segmento [U, C] i1 = 18.6  Segmento criado 

manualmente. 

13 Segmento 

j1 

Segmento [U, D] j1 indefinido  Os segmentos de j1 a g2 

são criados quando 

movimentamos o controle 

deslizante “partes” de 4 a 

20. 

14 Segmento 

k1 

Segmento [U, E] k1 indefinido   

15 Segmento 

l1 

Segmento [U, F] l1 indefinido   

16 Segmento 

m1 

Segmento [U, G] m1 indefinido   

17 Segmento 

n1 

Segmento [U, H] n1 indefinido   

18 Segmento 

p1 

Segmento [U, I] p1 indefinido   

19 Segmento 

q1 

Segmento [U, J] q1 indefinido   

20 Segmento 

r1 

Segmento [U, K] r1 indefinido   

21 Segmento 

s1 

Segmento [U, L] s1 indefinido   
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22 Segmento 

t1 

Segmento [U, M] t1 indefinido   

23 Segmento 

a2 

Segmento [U, N] a2 indefinido   

24 Segmento 

b2 

Segmento [U, O] b2 indefinido   

25 Segmento 

c2 

Segmento [U, P] c2 indefinido   

26 Segmento 

d2 

Segmento [U, Q] d2 indefinido   

27 Segmento 

e2 

Segmento [U, R] e2 indefinido   

28 Segmento 

f2 

Segmento [U, S] f2 indefinido   

29 Segmento 

g2 

Segmento [U, T] g2 indefinido   

30 Ponto V Ponto sobre h1 V = (-39.07, -

10.82) 

 Ponto usado para criarmos 

a marca azul. 

31 Ponto W Ponto sobre h1 W = (-17.38, -

13.77) 

 Ponto usado para criarmos 

a marca azul. 

32 Setor h2 SetorCircular[U, V, 

W] 

h2 = 217.73  Através do comando do 

setor circular criamos a 

marca azul. 

33 Ponto Z Ponto sobre h1 Z = (-17.36, -

13.76) 

 Ponto usado para criarmos 

a marca vermelha. 

34 Ponto A1 Ponto sobre h1 A1 = (-7.8, -0.1)  Ponto usado para criarmos 

a marca vermelha. 

35 Setor k2 SetorCircular[U, Z, 

A1] 

k2 = 160.82  Através desse comando 

criamos a Marca vermelha. 

36 Valor 

Booleano 

a 

  a = true Exibir Marca Vermelha 

(Usado estrategicamente 

para as manipulações serem 

feitas no desenho). 
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37 Valor 

Booleano 

o 

  o = true Exibir Marca Azul (Usado 

estrategicamente para as 

manipulações serem feitas 

no desenho). 

38 Valor 

Booleano 

u 

  u = true Exibir pontos A e B (Usado 

estrategicamente para as 

manipulações serem feitas 

no desenho). 

Observação: no quadro acima, as partes da figura que estão aparecendo como 

“indefinido” se definem ao modificar o parâmetro “partes”, que varia de 3 a 20. A abreviação 

“N.” significa “Número”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
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