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RESUMO 

O presente trabalho utiliza-se de uma coleção de 11 artigos da Revista de Ensino, publicação 
do Rio Grande do Sul no período de 1951 a 1963 e tem por objetivo analisar as transformações 
ocorridas no ensino das frações através deste periódico e seus entrelaçamentos com o 
presente. Ao longo deste período foram encontrados 11 artigos que se referem diretamente ao 
tema frações. Como aporte teórico-metodológico utilizamos autores da história cultural 
(CHERVEL, 1990; CERTEAU, 1982), cultura escolar (JULIA, 2001) história da educação 
matemática (VALENTE, 2013; PINTO, 2011). O estudo revela a presença de ideais 
escolanovistas e resquícios do método intuitivo nos artigos da década de 1950. Na década de 
1960 ocorre uma maior ênfase ao uso de materiais didáticos planejados por outras instâncias, 
próprio do período do Movimento da Matemática Moderna e Tecnicismo. O estudo mostra que 
há entrelaçamentos da maneira como se ensinava frações ainda no tempo presente. 

Palavras-chave: Frações, escola primária, história da educação matemática 
 

INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema parte de uma questão do presente. Uma das etapas do estágio 

de regência no ensino fundamental do curso de licenciatura em matemática da cidade Alfa é 

elaborar uma oficina de aprendizagem em Matemática de acordo com as necessidades da 

escola, ou seja, partindo de sugestões dos professores regentes. Para nossa surpresa, no ano 

de 2014, tanto os professores do Ensino Fundamental séries finais quanto os professores do 

Ensino Médio pediram que fossem realizadas oficinais sobre Frações. O que nos inquietou é 

porque um conteúdo que é trabalhado no ensino fundamental nas séries iniciais apresenta 

tanta dificuldade no entendimento a ponto de alunos do Ensino Fundamental séries finais e 

Ensino Médio não compreenderem seu conceito? Como este conteúdo vem sendo trabalhado 

ao longo dos tempos? Porque gera tanta dificuldade aos alunos? O que dizem as pesquisas de 

hoje sobre o ensino de frações? 

                                            
1
Revista de Ensino, número de Porto Alegre, RS. Em 1951 foi o primeiro ano de publicações de sua 

segunda fase (a revista foi anteriormente publicada de 1939 a 1942). Apesar de a revista ser uma 
publicação do Rio Grande do Sul ela circulou no Paraná sendo que há exemplares da mesma na 
biblioteca pública do Paraná. Os exemplares que foram utilizados neste trabalho encontram-se 
disponíveis no repositório (https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/98894) do projeto “A Constituição 
dos Saberes Elementares Matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em 
perspectiva histórico-comparativa, 1890-1970”, com apoio do CNPq, coordenado pelo Prof. Dr. Wagner 
Rodrigues Valente, na pasta do Rio Grande do Sul.  
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Segundo os PCN´s (BRASIL, 1997) em tempos passados, a forma de apresentação do 

conteúdo frações era excessivamente hierarquizada. Por exemplo, a apresentação da 

representação fracionária dos racionais era vista como pré-requisito para o entendimento do 

número decimal. Podemos encontrar vestígios em documentos para corroborar com esta 

afirmação? 

Por essa razão, decidimos aprofundar nossos estudos sobre as frações utilizando uma 

abordagem histórica para compreender quais as transformações que ocorreram no seu 

conteúdo/forma. De que maneira podemos nos valer das representações do passado para 

construir práticas mais efetivas de ensino em nossas aulas? Segundo Valente (2013) o 

conhecimento das representações sobre o passado da educação matemática deve possibilitar 

a realização de práticas de ensino e aprendizagem de melhor qualidade em tempos presentes 

visando a formação de um intelectual crítico. 

Para este estudo partimos de alguns pressupostos: primeiro, o lugar social da história 

da educação matemática é a história da educação; segundo, o objeto da educação matemática 

é a matemática escolar; terceiro, a prática social do educador matemático tem um passado 

histórico (Pinto, 2011). Além disso, fazer história da educação matemática é captar o 

movimento entre o “dizer” e o “fazer” (CERTEAU, 1982), estabelecendo uma relação entre um 

discurso e uma prática buscando o significado que os sujeitos imprimiram a suas ações 

(“estratégias” ou “táticas” utilizadas). Para Pinto (2011, p.14) “As práticas de educação 

matemática expressam não só uma gramática escolar, mas também o que a escola, em 

determinado período histórico, privilegiou como conhecimento matemático necessário a 

escolarização do sujeito”. De todo modo, em cada época as disciplinas escolares estão a 

serviço de uma determinada finalidade educativa (Chervel, 1990). Por que a escola ensina o 

que ensina?  

Com o olhar na cultura escolar2 de tempos passados, os historiadores da educação 

matemática analisando as reinvenções das reformas, têm procurado responder questões 

lacunares do presente. Esta pesquisa utiliza-se de uma coleção de 11 artigos das Revistas de 

Ensino no período de 1951 a 1963 e tem por objetivo analisar as transformações ocorridas no 

ensino das frações neste periódico e seus entrelaçamentos com o presente. A relevância desta 

revista (ao que tudo indica) se dá ao fato de ter circulado em vários Estados do Brasil, inclusive 

no Paraná. Outro fator que ressaltamos é que os artigos da revista referentes à matemática 

                                            
2
 Segundo Dominique Julia (2001, p.9) “A cultura escolar é descrita como um conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. 
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eram escritos por profissionais de vários estados brasileiros3, indício que poderia comprovar a 

sua circulação nacional.  

A questão que norteia o trabalho é: Como era proposto o ensino das frações na Revista 

de Ensino no período de 1951 a 1963 e quais seus entrelaçamentos com o presente? 

Foram consultados os sumários de todas as revistas do período e selecionados onze 

artigos que possuíam a palavra frações no título, com exceção de um artigo que tratava dos 

números decimais, mas que partia do conceito de frações, conforme tabela 1: 

 

Tabela 1 – Artigos sobre frações na Revista de Ensino (1951 – 1963) 
 

Número da 
Revista (ano) 

Artigo  

2 (1951) Trabalhando com Frações  

12 (1953) 

Seriação do ensino de frações decimais – análise 
didática do cálculo das frações decimais por Sarah A. 
Rolla ( auxiliar técnico do Centro de Pesquisas e 
Orientação Educacionais da Secretaria de Educação, 
R. G. S.) 

 

13 (1953) 
Seriação do ensino das frações ordinárias. (Raymond 
Buyse, La Experimentácion en Pedagogía) 

 

26 (1954) 
Frações Ordinárias, por Suelly Aveline, Técnico em 
Educação, R. G. S. 

 

27 (1954) 
Frações Ordinárias – comparação e equivalência, por 
Suelly Aveline, Técnico em Educação, R. G. S. 

 

33 (1955) 
Comparação de frações, por professora Cleide de 
Souza Costa, Escola de Aplicação “Cônego Rochael 
de Medeiros”, Pernambuco 

 

54 (1958a) 

Operações de Frações Decimais. Traduzido e 
Adaptado de “Metodologia de la Aritmética Elemental”, 
de José Elpídio Perez SOMOSSA por Odete Campos 
Gross 

 

55 (1958b) 

Frações Decimais. Traduzido e Adaptado de 
“Metodologia de la Aritmética Elemental”, de José 
Elpídio Perez SOMOSSA por Odete Campos Gross, 
Técnico em Educação da SE?, R.G.S. 

 

78 (1961) 

Material didático e exercícios para o ensino dos 
números decimais. Secção de orientação educacional. 
Centro de estudos e pesquisas educacionais da 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado do 
Paraná. 

 

86 (1962) 
Blocofrações. Manoel Jairo Bezerra. Dos Colégios 
Pedro II e Metropolitano. GB. 

 

89 (1962) Partes fracionárias, por Rizza Araújo Porto  

Fonte: Revistas do Ensino (1951-1963) 
  

O artigo está estruturado em quatro sessões mais as considerações finais. A primeira 

sessão procura situar o leitor sobre pesquisas recentes sobre o ensino de frações e o 

entendimento deste conteúdo nos parâmetros curriculares (PCN´s) do ensino fundamental nas 

                                            
3
 Vide alguns exemplos na tabela 1. 
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séries iniciais. Na sequência, fazemos breves considerações sobre o ensino de frações durante 

o método intuitivo através de duas pesquisas recentes sobre o assunto utilizadas como 

elementos balizadores das transformações ocorridas. Em seguida adentramos a década de 

1950, período com ressonâncias do ideário do escolanovismo, na qual se concentram oito 

artigos do nosso estudo. Para finalizar, analisamos três artigos que foram escritos sob o 

advento da matemática moderna e o tecnicismo em meados da década de 1960. 

 

O ENSINO DE FRAÇÕES NO TEMPO PRESENTE 

O ensino das frações se dá formalmente no segundo ciclo do ensino fundamental e tem 

por objetivo “Construir o significado do número racional e de suas representações (fracionária e 

decimal), a partir de seus diferentes usos no contexto social.” (BRASIL, 1997, p.55). Segundo 

os PCN´s para o Ensino Fundamental séries iniciais, através de situações-problema os alunos 

vão se aproximando “da noção de número racional, pela compreensão de alguns de seus 

significados (quociente, parte-todo, razão) e de suas representações, fracionária e decimal.” 

(BRASIL, 1997, p.57). Desta forma Cyrino et al (2014, p.42) afirmam que “essa variedade de 

interpretações mostra que o ensino de frações deve estar mais voltado para o significado do 

que para a representação (símbolo) e os alunos devem ser instigados a construírem seu 

próprio conhecimento”. 

Ainda segundo os PCN´s “A construção do conceito de número racional pressupõe uma 

organização de ensino que possibilite experiências com diferentes significados e 

representações” (BRASIL, 1997, p.69). Para chegar a este entendimento o aluno deve dominar 

ainda a leitura, escrita, comparação e ordenação de representações fracionárias de uso 

frequente; frações equivalentes; representação fracionária dos números decimais; infinitas 

representações dos números racionais na forma fracionária; relações entre representação 

fracionária e decimal; porcentagem, grandezas e medidas (BRASIL, 1997, p.59).  

Em contraponto, a pesquisa de Bartz de Sá (2011) sobre a soma de frações no ensino 

fundamental alerta que o uso excessivo do algoritmo do mmc (mínimo múltiplo comum) não 

evidencia as frações equivalentes, tema fundamental para o entendimento das operações com 

frações, fazendo que os alunos não compreendam os conceitos envolvidos, pois focam 

somente no algoritmo de resolução. Outro aspecto evidenciado é a verdadeira aversão que os 

alunos têm a este conteúdo. O trabalho analisa o caminho da resolução de problemas para o 

ensino deste conteúdo e mostra que está é boa alternativa se comparado a uma linha mais 

tradicional. Uma das justificativas dessa “aversão” seria justamente pela dificuldade na 

aprendizagem, por exemplo, a fração é escrita com dois numerais, mas representa um único 



 
 
 
 

 

 146 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890 - 1970): o que 
dizem as revistas pedagógicas? (1890 – 1970) 
Local: Auditório Tristão de Athayde, Escola de Educação e Humanidades - PUCPR 

Data: 8, 9 10 e 11 de abril de 2015.                                                                                                       ISSN 2357-9889 

número; 1/3 é maior que 1/7, além das novas regras para somar e subtrair (CYRINO et al, 

2014, p.40). Os autores complementam que: 

 
Compreender uma fração como um número implica perceber, por 
exemplo, que ¼ representa a mesma quantidade relativa que 4/16, 3/12 
ou 2/8, e que existe um único número racional subjacente a todas essas 
quantidades relativas. A isso damos o nome de equivalência que 
oportuniza o aluno, principalmente, a compreensão da operação de 
adição de frações [...] fazendo com que o aluno encontre significado no 
cálculo do mínimo múltiplo comum utilizado na adição de frações com 
denominadores diferentes. (CYRINO et al, 2014, p.41). 
 

De modo geral o ensino dos números racionais e de sua representação fracionária tem 

sido trabalhados somente em uma das possíveis interpretações do registro a/b (b≠0), que é a 

relação parte-todo/medida, privilegiando a manipulação de algoritmos e símbolos, quase 

sempre introduzidos precocemente nos anos iniciais escolares, ao invés de estimular e 

incentivar a compreensão e o desenvolvimento de raciocínios mais livres (CYRINO et al, 2014, 

p.59) Essa abordagem não garante sobremaneira o sucesso dos alunos na aprendizagem de 

outras ideias que tenham por base os números racionais como o desenvolvimento do 

“raciocínio proporcional [...] e envolve métodos de pensamento quantitativos e qualitativos 

(BRASIL, 1997, p.38). Com o intuito de compreender um pouco mais sobre o ensino das 

frações em tempos passados, recorremos às revistas. O que as revistas dizem sobre o ensino 

de frações? 

 
O MÉTODO INTUITIVO

4
 E O ENSINO DAS FRAÇÕES 

As revoluções burguesas ao consolidarem o capitalismo industrial trouxeram 

importantes modificações à vida social e a necessidade de formação de trabalhadores 

qualificados (FELISBERTO, 2014, p.30). Neste contexto, a escola passa a oferecer uma 

educação para as classes menos favorecidas e surgem novas propostas de ensino. Dentre 

elas, destacou-se Pestalozzi (1746-1827), tido como criador do método intuitivo que apoiado 

em Comenius, aprofundou e vulgarizou a expressão ensino intuitivo (LOURENÇO FILHO, 2002 

apud FELISBERTO, 2014, p.30). Apresentou um método prático para educar pela experiência, 

defendeu a observação com intervenção do mestre como necessária para a construção do 

conhecimento e o emprego dos sentidos para explorar os aspectos duma coisa. Segundo 

Valdemarin (2004, p.108):  

                                            
4
 Fez-se necessário estudar o período anterior ao estudo para perceber as 

transformações/permanências ocorridas. O que nos inquietou foi a citação: “No entanto, em termos do 
ensino de matemática, mesmo o representante mais ativo do escolanovismo – Lourenço Filho – não 
conseguirá dar passo adiante na mudança do ideário das lições de coisas, para o que seria o método 
ativo da matemática” (MARQUES, 2013, p.23 apud GUTIERREZ, 2014, p.32). 
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O método intuitivo consiste na colocação dos fatos e objetos para serem 
observados pelos alunos, criando situações de aprendizagem em que o 
conhecimento não é meramente transmitido e memorizado, mas emerge 
do entendimento da criança a partir dos dados inerentes ao próprio 
objeto. 
 

O ensino intuitivo ocorreu no Brasil na segunda metade do século XIX sendo um dos 

seus principais idealizadores Rui Barbosa. Em 1883 apresentou Pareceres à Câmara de 

Deputados baseados no desenvolvimento da educação em outros países da Europa e dos 

Estados Unidos referentes ao Ensino Primário. O conteúdo do documento referia-se a reforma 

de ensino e tecia críticas ao sistema de ensino da época, principalmente em relação aos 

programas sobrecarregados, o catolicismo na escola e a falta de relação dos conteúdos com a 

realidade (FELISBERTO, 2014, p.34).  

Para ilustrar o ensino de frações durante o método intuitivo no Brasil nos valemos do 

trabalho de Felisberto (2014) que analisa o manual didático “Lições das coisas”, traduzido por 

Rui Barbosa, de autoria de Calkins. Segundo a autora “este manual pode ser considerado 

como um esquema de representação, que foi, em grande medida, forjada às práticas de ensino 

no Brasil por Rui Barbosa” (FELISBERTO, 2014, p.40). Segundo a autora, as ideias de partes 

iguais ou frações são desenvolvidas no último capítulo que integra a parte referente ao número.  

As primeiras noções são de metades e quartos. O professor separará no 
contador esferas em números pares (2,4,6) e então fará 
questionamentos sobre as diversas situações que tem nas mãos, 
indagando: quantas preciso mover para deixar a metade? Qual metade 
de seis esferas? Em seis quantos três se tem? Em dez quantos cinco? 
Da mesma forma deve-se fazer com a noção de quartos, separar as 
esferas e indagar os alunos de diversas maneiras. Recomenda-se à 
noção de terço que as ideias sejam palpáveis por meio de objetos. Para 
demonstrar a grandeza das metades, terços e quartos, o professor deve 
desenhar no quadro os seguintes esquemas e solicitar que os alunos 
copiem. (FELISBERTO, p.58, 2014) 

 

Felisberto (2014) escreve que ainda era sugerido que o professor fizesse uso de palitos 

e até fitas de papel para demonstrar as grandezas e que o “importante que este exercício seja 

feito diversas vezes e com tamanhos diversificados, pois assim o aluno não teria a ideia de que 

estas noções constituem em uma extensão fixa” (FELISBERTO, 2014, p.59). 

Tendo como ponto balizador das transformações o método intuitivo e suas 

características apresentadas nesta sessão, adentramos ao escolanovismo para tentar 

identificar transformações e permanências ocorridas no conteúdo/método de ensino das 

frações. 

 

O ESCOLANOVISMO E O ENSINO DAS FRAÇÕES 
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O Movimento da Escola nova surgiu na Europa no final do século XIX e início do século 

XX e tinha como objetivo substituir a educação tradicional por uma educação social 

(GUTIERREZ, p.25, 2014). A educação foi vista como o caminho para solucionar problemas 

como o rápido crescimento populacional e industrial na Europa e nos Estados Unidos.  

No Brasil, com o fim da primeira república e com a derrubada de uma política que 

favorecia a grande oligarquia rural viu-se a possibilidade de implantar um projeto que iria 

modernizar a situação do Brasil. O projeto culminou com a escrita do “Manisfesto dos Pioneiros 

da Educação Nova” em março de 1932 em que os escolanovistas escrevem, entre outros, 

sobre mudanças pedagógicas, descobertas nos ramos das várias ciências sobre ensino e 

aprendizagem e novas finalidades para a educação em consonância com os projetos 

modernizadores e a formação/construção social.  

O entendimento sobre o ensino e aprendizagem neste período histórico pode ser 

traduzido através das palavras de um de seus mais ilustres representantes: 

A escola ativa concebe a aprendizagem como um processo de aquisição 
individual, segundo condições personalíssimas de cada discípulo. Os 
alunos são levados a aprender observando, pesquisando, perguntando, 
trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações 
problemáticas que lhes sejam apresentadas, quem em relação a um 
ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer em situações de 
sentido social e moral, reais ou simbólicas (LOURENÇO FILHO, 1978, 
p.151 apud GUTIERREZ, 2014, p.30) 

E ainda: 

O modelo ideal de nova pedagogia começa por integrar as partes tidas 
como irreconciliáveis. Sensibilidade, ação e pensamento devem se 
fundir-se. A aprendizagem surge de um processo ativo, resulta de 
impulsões naturais, carregadas de teor emotivo (LOURENÇO FILHO, 
1978, p.152 apud GUTIERREZ, 2014, p.30). 
 

Em sua pesquisa, Gutierrez (2014) analisa o conteúdo de frações na obra “Elementos 

da Arithmética – Curso Primário ou Elementar”, sem autor, da editora FTD de 1937. A autora 

percebeu poucas alterações em relação ao conteúdo de frações se comparado com o livro de 

Trajano conforme discutido na sessão anterior. O que destaca na pesquisa é que este livro 

possuía quase nenhuma ilustração que era uma característica marcante do método intuitivo, os 

conceitos são apresentados primeiro e depois é apresentado uma lista de exercícios orais e 

problemas sobre todos os conteúdos já explicados. Para Gutierrez (2014, p.54): “o livro 

mostrado para o período da Escola Nova [...] põem inúmeros exercícios e problemas para que 

o aluno resolva isso é uma característica marcante da Escola Nova, onde o professor passa 

para um segundo plano e o aluno passa a ser o centro do processo de aprendizagem, se 

tornando um sujeito ativo”. Na próxima sessão, procuraremos identificar elementos do método 

intuitivo e do escolanovismo no ensino das frações na Revista do Ensino. 
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AS FRAÇÕES NA REVISTA DE ENSINO NO PERIODO DO ESCOLANOVISMO 

 A primeira menção as frações encontra-se na revista número 2, um exercício intitulado 

“Trabalhando com Frações” do ano de 1951. Verificamos a prioridade a correspondência entre 

as figuras geométricas planas divididas e pintadas e a sua representação fracionária. 

 Após um intervalo de 10 exemplares, em 1953, o artigo “Seriação do ensino de frações 

decimais - análise didática do cálculo das frações decimais” (ROLLA, 1953). Uma de suas 

orientações é que “Todas as noções devem ser introduzidas por uma situação problemática 

(quantias – metros – quilos – litros, etc)” (ROLLA, 1953a, p.?) 

A autora procura explicar através de nove exercícios suas orientações didáticas. As 

quatro primeiras atividades são introduzidas por situações problemáticas; por exemplo, no 

exercício quatro: 

4. Para as comemorações da Semana da Pátria as crianças compraram 
uma peça de fita verde e amarela. Eles vão dividir esta fita em 100 
pedaços iguais. Escreva de duas maneiras diferentes a fração que 
representa cada um destes pedaços. R. 1/100 ou 0,01(ROLLA, 1953a, 
p.?) 
 

 Nesta introdução a autora procura fazer relações entre a notação decimal e a notação 

fracionária, inclusive no exercício cinco. Nos outros quatro exercícios, cada um aborda uma 

das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão). Não são feitas relações com a 

notação fracionária, nem com situações problemáticas, mas sim nas operações que são 

apresentadas de forma seriada no nível de dificuldade. Apesar da tentativa de iniciar o 

conteúdo com uma situação problemática percebemos um foco grande nas operações com 

frações. 

No mesmo ano, na revista de número 13, o artigo “Seriação do ensino das frações 

ordinárias” da mesma autora faz referência direta ao livro La Experimentácion en Pedagogía de 

Raymond Buyse. Novamente a autora aborda as operações com frações, agora ordinárias, 

com uma metodologia de seriação na dificuldade dos exercícios apresentados. No final do 

artigo, há um foco na aprendizagem do aluno com frases do tipo “Nem todos os indivíduos têm 

a mesma velocidade de aprendizagem”; “ o professor precisa conhecer a situação de cada 

indivíduo em particular”; “A combinação da distribuição em grupos com a individualização do 

ensino, dando também oportunidades aos mais capazes de progredir quanto possam, e não 

criando situação especial, deprimente, para os menos capazes, é nova”; “ O professor costuma 

dar mais atenção a ensino do que à formação de hábitos, sem se lembrar de que os hábitos, 

concorrem para a melhor aprendizagem”(ROLLA, 1953b, p.11-12). 

No ano de 1954, dois artigos de Suelly Aveline “Frações Ordinárias” (AVELINE, 1954a, 

p.52-53) (revista 26) e “Frações Ordinárias – comparação e equivalência” (AVELINE, 1954b) 

(revista 27) foram publicados. Percebemos ressonâncias tanto do método intuitivo quanto da 
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escola ativa. A autora sugere em primeiro lugar muitos exercícios orais e práticos dentro de 

situações reais e atuais utilizando materiais como frutas, tiras de papel, barbantes, doces, 

balas, sementes, pedrinhas, desenhos coloridos representando círculos, retângulos, 

quadrados, inteiros, ou subdivididos em partes iguais, de modo a ilustrar as frações de uso 

mais frequente. Somente após estas noções concretas estarem bem fixadas, o professor 

ensinará a leitura de frações e representação gráfica. (AVELINE, 1954a, p.52). A autora 

enfatiza que o professor deve “aproveitar todas as ocasiões para fazer o aluno sentir e 

compreender” (AVELINE, 1954a, p.52) o conteúdo de frações. 

O aluno passa a ser o centro do processo e há uma preocupação da autora com a 

aprendizagem: “o aluno pensará na fração, apreendendo o seu verdadeiro sentido e a sua real 

significação, e não, como faz a criança mal orientada, tomando apenas os seus termos, 

isoladamente” (AVELINE, 1954a, p.52).  

 No mês seguinte, Aveline (1954b) sugere que o professor gradativamente faça com que 

seus alunos comparem e verifiquem a equivalência das frações utilizando a mesma 

metodologia do artigo anterior (AVELINE, 1954a). Ela sugere a utilização de “quadros de 

equivalência”, para o aluno compreender objetivamente a comparação de frações 

heterogêneas de igual numerador. A autora destaca: “empregando papéis transparentes e de 

coloridos diferentes os alunos, através de vários diagramas, desenhados por êles próprios, 

podem compreender, facilmente, as regras de comparação de frações homogêneas” 

(AVELINE, p.41, 1954b). 

Além dos exercícios com quadros de equivalência sugere mais onze exercícios para 

comparação de frações, como por exemplo “1 – Quantos quartos há em um meio?5” (AVELINE, 

p.42, 1954b), exercícios para por em ordem crescente e decrescente e problemas de relação 

parte-todo. Um ponto de destaque é que a autora sugere que os alunos devem verificar suas 

respostas através de desenhos ou diagramas e faz uma sugestão de verificação do exercício 

nove: “9 – Tenho aqui uma coleção de 18 bandeirinhas. Quero dar 1/6 delas a você, 1/3 a José 

e 2/9 a Raul. Você vai ficar com... bandeirinhas; José com ... e Raul com ...” (AVELINE, p.42, 

1954b). Sugere que o professor peça para os alunos desenharem as bandeirinhas e separem 

em grupos, além disso, sugere que sejam feitos questionamentos do tipo “ 1/6 destas 18 

bandeirinhas, o que significa?”. 

No ano de 1955, na revista número 33, o tema continua sendo “Comparação de 

frações” em artigo escrito pela professora Cleide de Souza Costa, Escola de Aplicação “Cônego 

Rochael de Medeiros”, Pernambuco. O texto apresenta-se no formato de plano de aula, dirigido para a 4ª 

                                            
5
 Esse tipo de exercício já aparecia no livro Primeiras lições de coisas. CALKINS, Norman Allison. 

Primeiras lições de coisas. Obras completas de Rui Barbosa, Vol. XIII, tomo I. Rio de janeiro: 
Ministério da Educação e Saúde, 1950. 
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série e utiliza como material problemas representados em cartolina. Cada 100km equivalem a uma 

parte no diagrama. 

A aula parte do seguinte problema: “Três trens (A-B-C), partiram de uma mesma 

estação, à mesma hora (8 horas), para fazerem um mesmo percurso (1.000 kms). Não tendo a 

mesma velocidade, ao fim de duas horas  de viagem, haviam percorrido respectivamente: 800 

kms, 700 kms e 500 kms. Qual o trem que fêz maior percurso?” (COSTA, p.18, 1955). A autora 

divide a aula em vários momentos: “Interêsse e preparação mental: - Conversação com a 

classe sobre problemas, despertar o espírito de competição, sugerindo a resolução rápida e 

certa do problema a ser apresentado. Apresentação – Uma vez interessada a classe, 

apresentar o material, que será o problema” (COSTA, p.18, 1955). Encontramos expressões 

com “fazer observar que o percurso”, “pela observação do gráfico”, seria indício da Escola 

Nova? A sugestão é que os alunos escrevam as frações que representam cada um dos 

percursos no quadro de giz, observando os denominadores iguais e chegando-se a 

generalização “Entre frações com o mesmo denominador, maior é aquela que tiver maior 

denominador” (COSTA, p.18, 1955). Utilizando a “mesma metodologia, propõe o estudo de 

mais dois casos,” frações com o mesmo numerador mas denominadores diferentes” e “frações 

com ambos os termos diferentes”. Neste último caso sugere a redução ao mesmo 

denominador, ligando o estudo a outros anteriormente realizados e fazendo a classe perceber 

que se voltou ao primeiro caso. Mais duas etapas fazem parte do plano de aula, a “Retenção – 

Durante o estudo, sempre que induzida e anotada uma regra, deverá ser a mesma fixada, o 

que será feito pelo processo repetitório, individual, parcial e coletivamente” e um processo de 

“Dedução” através de um jogo de fichas, quadro de giz e comparação de frações. 

Um novo artigo sobre frações aparece após 21 edições, em 1958, em dois artigos nas 

revistas de números 54 e 55 e o tema trabalhado foi “Operações com frações decimais” (54) e 

“Frações decimais”. Os textos são versões traduzidas e adaptadas do livro “Metodologia de la 

Aritmética Elemental”, de José Elpídio Perez SOMOSSA por Odete Campos Gross. É no 

mínimo curioso essa opção da autora, por se tratar de um educador cubano. 

 Nos artigos publicados na Revista de Ensino, percebe-se uma abordagem diferenciada 

em relação aos outros seis artigos sobre frações que foram publicados durante o período do 

escolanovismo. Em relação às operações, SOMOSSA (1958a;1958b) propõe que o professor 

faça com que seu aluno analise cada passo, faça verificações, faça exercícios preparatórios de 

operações com números inteiros, façam relações entre os números decimais e frações 

ordinárias para multiplicar números decimais, redescubram para generalizar, investiguem, 

descubram, aprendam, etc. Por exemplo, um dos aspectos trabalhados em relação a 

subtração: 
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Ponto essencial: caso em que os algarismos do minuendo são em menor 
número que os do subtraendo. 
Passos: 1º ) Proponha-se, por ex.: 4 m – 1,80 m. A . Análise: Que 
significa 1,80 m? Quantos centímetros são 4 metros? Como devem ser o 
minuendo e o subtraendo? De que modo devemos escrever os números 
para subtraí-los? (SOMOSSA, p.15, 1958a) 

 

O segundo artigo (SOMOSSA, p.27, 1958b) foca na relação entre as frações decimais e 

os conhecimentos prévios dos alunos:  

A aprendizagem das frações decimais tem, no curso primário, como 
antecedentes o conhecimentos de certas moedas usuais e do metro, do 
litro e seus divisores. Na sistematização podemos encontrar, como 
fundamento, o que o aluno sabe da notação falada e escrita dos 
números inteiros e das frações ordinárias. Com todas essas ideias 
prévias e a orientação do professor, o aluno poderá compreender o 
conceito e a notação oral e escrita das frações decimais (p.27, 1958b). 

 

Em todo o texto encontramos vestígios da escola ativa e ainda do método intuitivo: “De 

maneira intuitiva, como com as moedas, faz-se observar a relação entre estas medidas”; “Com 

material concreto, por ex., maços de palitos representando unidades, dezenas...”; “prescindindo 

da intuição”; “para validar o assunto devemos utilizar cartazes, fichas, gráficos ou fazer com 

que os alunos dramatizem tudo o que foi observado, assim o assunto ficará fortemente 

arraigado nas mentes infantis” (SOMOSSA, p.27, 1958b). Em relação à leitura e à escrita dos 

números decimais “deve associar-se ao conhecimento de certos objetos de uso corrente e a 

outros assuntos da vida real; Entre os primeiros: termômetros, barômetros, cronômetros, etc. 

Entre os segundos, a cotação de certos gêneros, como o café” [...] “para as necessidades 

básicas da vida, basta que se exercitem os alunos em números decimais até os milésimos” 

(SOMOSSA, p.27, 1958b). Nos trechos destacados pudemos identificar o que Valente (p.35, 

2014) chama de “uma das máximas do escolanovismo” que é “tratar o ensino a partir do 

interesse dos educandos, dos problemas com os quais os alunos se deparam na vida real” 

(SILVESTRE; VALENTE, p.35, 2014). 

Outro fator relevante é que Somossa (p.28, 1958b) propõe a comparação de decimais 

com propriedades das frações ordinárias que já conhecem e também para preparar-se para o 

estudo das percentagens e cálculos posteriores. Sugere atividades para exercitar a leitura e 

escrita de decimais através de gráficos para serem feitos no quadro-negro; prancha de madeira 

pintada e na qual estão fixados ganchos que correspondam com as diferentes ordens do 

sistema de numeração de inteiros e decimais que serviriam de guia aos alunos e para estes 

exercitarem. 

 

O MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA E O ENSINO DAS FRAÇÕES 
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Nos três últimos artigos analisados, já na década de 1960, observamos uma ruptura no 

método de ensinar as frações. Provavelmente devido a dois movimentos de grandes 

repercussões das escolas durante a década de 1960 – 1980, “o primeiro, diretamente ligado à 

matemática escolar, ficou conhecido como Movimento da Matemática Moderna – MMM; e o 

segundo, em caráter mais amplo, traduzido como um tecnicismo na educação” (VALENTE, 

p.35, 2014). Concordamos com Silvestre e Valente (2014) quando estes sintetizam os impactos 

desses dois movimentos no trabalho docente: 

 
O MMM instala na cultura escolar a insegurança dos professores em 
relação aos conteúdos em termos da matemática a ser ensinada. A nova 
matemática, de base estruturalista, combina as contribuições de 
matemáticos e da psicologia cognitiva, amparada nos estudos de Jean 
Piaget. A essa insegurança gerada pelo desconhecimento dos novos 
conteúdos a ensinar (conjuntos, estruturas algébricas, topológicas, etc.), 
o modelo tecnicista parece constituir uma tábua de salvação. 
Racionalmente distribuído, meticulosamente planejado pelas instâncias 
das secretarias da educação, os materiais didáticos passam, novamente, 
ao primeiro plano das ações para formação do futuro docente das séries 
iniciais” (SILVESTRE, VALENTE, p.36-37, 2014). 
 

Em relação às revistas de ensino, novamente há um grande intervalo (23 revistas) para 

que seja escrito um artigo sobre as frações no exemplar 78 de 1961. O artigo não tem autor e 

tem como título “Material didático e exercícios para o ensino dos números decimais” escrito 

pela “Secção de orientação educacional”. Centro de estudos e pesquisas educacionais da 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Paraná” (CENTRO, p.46,1961). O artigo 

explica passo-a-passo como o professor deve proceder ao manejo do material que consiste em 

uma folha de papel em branco, no qual o professor pode fazer associação com uma barra de 

chocolate que será dividida em 10 partes para ensinar os décimos, em 100 partes para ensinar 

os centésimos e em 1000 partes para ensinar os milésimos. Após o professor ordenar que os 

alunos pintem os décimos correspondentes este fará questionamentos pré-estabelecidos sobre 

os números decimais. Em várias partes do texto ainda aparece muito a palavra “observar”. 

Uma outra orientação é “Fazer, em cada caso, muitos exercícios6 para levar a criança a 

abstração” (CENTRO, p.47,1961).  

O material didático não faz nenhuma relação entre as frações decimais e as frações 

ordinárias, nem relações com o cotidiano, etc. Nos Parâmetros Curriculares encontramos 

menção ao uso inadequado dos recursos didáticos (BRASIL, 1997, p.23).  

Na revista número 86, em 1962, foi apresentado pelo professor Manoel Jairo Bezerra, 

professor dos colégios Pedro II e Metropolitano o material didático “Bloco Frações7”. O artigo 

                                            
6
 Será que isso e devido a psicologia conexionista de Thorndike, método da tentativa e erro? 

7
 Em nota no início do artigo: “O material didático que apresentamos – Blocofrações – é de grande 

utilidade, principalmente, para o ensino das frações no Curso Primário e, também, na 1ª série dos cursos 
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descreve como utilizar os blocos para ensinar comparação de frações, operações com frações 

através da “concretização” nos blocos que parecem uma releitura dos blocos lógicos de 

Dienes8. 

No exemplar 89, em 1962, a autora Rizza Araújo Porto discorre sobre as Partes 

Fracionárias. O artigo é uma transcrição do seu livro “Ver, Sentir, Descobrir a Aritmética” e fazia 

parte do Programa de assistência brasileiro-americana ao ensino elementar (PABAEE9) 

resultante de acordos de “cooperação técnica” entre Brasil e Estados Unidos visando melhorar 

a qualidade do ensino elementar no Brasil no período de 1956-1964. Novamente a ênfase é no 

planejamento de um material de ensino que possa ser reproduzido pele professor ao ensinar 

as frações. São discos e frações de discos grandes para serem utilizados num flanelógrafo 

além de cada aluno possuir o seu para resolver os problemas. A autora argumenta que:  

O uso de discos partidos, que representam um ‘bôlo’ ou um ‘queijo’, é, 
provavelmente, a melhor maneira de concretizar o conceito de partes 
fracionárias do inteiro. A manipulação das partes iguais de uma unidade 
possibilita à criança descobrir a relação da parte com o todo e a relação 
entre as partes. A criança terá, assim, uma transição fácil da 
manipulação concreta aos símbolos abstratos. Quando o aluno usa os 
símbolos para representar a operação que efetuou concretamente, 
compreende esses símbolos, vê o seu sentido e, depois, formula regras 
que aprende mediante uso e compreensão (PORTO, P.24, 1962) 
 

A autora também incentiva o uso de quadrados que busquem desenvolver o sentido, a 

compreensão das frações ordinárias, frações decimais e porcentagens. Além da utilização dos 

quadros de frações, sugestão já trabalhada por Aveline (1954b) na revista de número 27. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo revela a presença de elementos da escola ativa e resquícios do método 

intuitivo nos artigos analisados da década de 1950. Apesar da forte recepção do ideário norte 

americano no movimento escolanovista brasileiro, através do estudo pudemos identificar outras 

propostas que estavam em circulação em artigos traduzidos de autores cubanos e espanhóis. 

Na década de 1960 ocorre uma maior ênfase ao uso de materiais didáticos planejados por 

outras instâncias, próprio do período do Movimento da Matemática Moderna e Tecnicismo. O 

estudo mostra que há entrelaçamentos da maneira como se ensinava frações ainda no tempo 

                                                                                                                                             
de grau médio. Foi apresentado em diversos congressos, inclusive no México; já é empregado no 
Colégio Metropolitano do Rio e esta sendo preparada sua industrialização pelo IBECC (órgão da 
UNESCO), em São Paulo. (BEZERRA, 1962, p. 29). 
8
 Para maiores detalhes sobre Zoltan Dienes consultar o trabalho de “SOARES, Elenir Terezina Paluch. 

Zoltan Paul Dienes e o Sistema de Numeração Decimal na cultura escolar paranaense (1960-1989). 
Tese(doutorado). PUCPR, 2014, 288f”. 
9
 Para maiores detalhes ver “PAIVA, Edil Vasconcellos e PAIXÃO, Lea Pinheiro. PABAEE (1956-1964): a 

americanização do ensino elementar? Niterói: EdUFF, 2002”. 
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presente10, como por exemplo, a ênfase que ainda é dada no entendimento das frações como 

uma relação parte-todo/medida e foco nas operações.  
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