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 RESUMO 
 

 
Este estudo explora o papel das atividades percepto-motoras e da imaginação 
matemática nos processos de ensino e aprendizagem da divisão de frações, com 
ênfase especial na ideia de particionamento. Examinou-se a natureza situada das 
conceitualizações matemáticas dos participantes, por meio de questionários e 
entrevistas. As situações evocadas em suas respostas mostram que divisão é 
predominantemente vista como o ato no qual "algo deve ser dividido entre pessoas", 
e que a ideia de partição é intrínseca aos seus conceitos de divisão. Entretanto, essa 
ideia não foi evocada nos casos em que o divisor é uma fração, e não um número 
natural. Para fornecer formas multimodais de situar a ideia de partição para frações, 
desenvolveu-se um instrumento matemático, o qual abrange frações de duas 
unidades contínuas. As interações dos participantes de diferentes níveis de 
escolaridade com este instrumento, incluindo alunos do Ensino Fundamental, 
professores e licenciandos em Matemática, permitiram uma análise de suas 
potencialidades e limitações, resultando em suas três diferentes versões.  Os dados 
coletados enquanto  alunos  do 6º ano do Ensino Fundamental interagiam com sua 
versão final, o Cachorro-quente, a qual compreende tanto frações do pão quanto da 
salsicha, foram analisados para identificar como o mesmo mediou os processos de 
solução dos alunos em um conjunto de tarefas de divisão. Utilizando um quadro 
teórico que considera o papel do corpo para a cognição, e como aprendizagem 
envolve ação e percepção, as ações dos participantes foram analisadas à medida em 
que aprendiam a "tocar" o instrumento. Assim como a competência de um pianista 
não é separada do seu piano, a ideia de que a capacidade matemática dos alunos 
não deveria ser dissociada de suas performances com o instrumento, ainda que não 
fisicamente, caracteriza esse quadro. Os resultados mostram que é possível abordar 
a divisão de frações utilizando o instrumento Cachorro-quente, com generalizações 
matemáticas, como identificadas nos gestos e discursos dos participantes, emergindo 
de suas atividades percepto-motora-imaginárias enquanto o tocavam. A análise de 
dados também indicou como as explorações de diferentes formas de tocar o 
instrumento Cachorro-quente, permitiram que os alunos, sem instrução formal prévia 
relativa a problemas de divisão envolvendo frações como divisores, resolvessem tais 
problemas, e, nos casos em que o divisor era uma fração unitária, um procedimento 
para a solução foi construído, o qual aproxima-se do algoritmo "inverte e multiplica". 
Juntos, esses resultados sugerem que um trabalho posterior com instrumentos 
matemáticos semelhantes ao Cachorro-quente, poderiam explorar ainda mais seu 
papel na consolidação e situação deste algoritmo, em maneiras que possibilitem uma 
conceitualização robusta da divisão de frações. 
 
 
Palavras-chave:  Divisão. Partição. Divisão de frações. Multimodalidade. 
Conceitualização situada. Atividade percepto-motora. 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 

This study explores the role of perceptual-motor activities and of mathematical 
imagination in the processes of teaching and learning the division of fractions, focusing 
particularly on the idea of partitioning. It examined the situated nature of the 
participants’ mathematical conceptualizations, through the application of 
questionnaires and interviews. The situations evoked in their responses indicated that 
division is predominately viewed as an act in which "something is divided between 
people", and that the idea of partition is intrinsic to their concepts of division. This idea 
was not evoked, however, in cases where the divisor is a fraction rather than a natural 
number. To provide multimodal ways of situating the idea of partitioning fractions, a 
mathematical instrument was developed, which enabled explorations of fractions of 
two continuous units. The interactions of a range of participants with this instrument 
(including school students, teachers and future teachers) allowed an analysis of its 
potentialities and limitations as it was developed in three different versions. The data 
collected as students from the sixth year of elementary school interacted with the final 
version of the instrument, Hot-dogs, in which fractions were experienced as fractions 
of bread rolls and of sausages, was analyzed to identify how the instrument mediated 
the solution processes of students on a set of division tasks. Using a theoretical 
framework that considers the role of the body in cognition, and how learning involves 
action and perception, the actions of the participants were analyzed as they learnt to 
"play" the instrument. Just as the competence of a pianist is not separate from his or 
her piano, the idea that the students’ mathematical ability should not be dissociated 
from their performances with the instrument characterizes this framework. The results 
show that it is possible to approach the division of fractions using the Hot Dogs 
instrument with mathematical generalizations, as identified in the gestures and 
discourse of the participants, emerging from their perceptual-motor-imaginary activities 
as they play it. Data analysis also indicated how the explorations of different ways of 
playing the Hot Dogs instrument, permitted the students, who had no previous formal 
instruction related to division problems involving fractions as divisors, to solve such 
problems, and, in the cases in which the divisor was a unitary fraction, a solution 
procedure was constructed which approximated to the algorithm “invert and multiply”. 
Together, these results suggest that further work with mathematical instruments similar 
to Hot Dogs might further explore its role in consolidating and conceptually situating 
this algorithm, in ways which enable robust conceptualization of the division of 
fractions. 
 
 
Keywords : Division. Partition. Division of fractions. Multimodality. Situated 
conceptualization. Perceptual-motor activity.  



 

 

RÉSUMÉ 
 
 

Cette étude exploite le rôle des activités percepto-motrices et de l’imagination 
mathématique dans les processus d’enseignement-apprentissage de la division des 
fractions, en mettant en valeur l’idée de partitionnement. On a examiné la nature située 
des conceptualisations mathématiques des participants au travers des questionnaires 
et entretiens. Les situations évoquées dans leurs réponses montrent que la division 
est vue principalement comme un acte où « quelque chose doit être divisé entre les 
personnes », et que l’idée de partition est intrinsèque à leurs concepts de division. 
Cependant, cette idée-là n’a pas été évoquée dans les cas où le diviseur est une 
fraction, pas un numéro naturel. Pour fournir des formes multimodales de situer l’idée 
de partition pour les fractions, on a développé un instrument mathématique qui 
considère les fractions de deux unités continues. Les interactions des participants de 
différents niveaux de scolarité avec cet instrument, y compris les élèves de l’École 
Primaire, les professeurs et les étudiants de Licence en Mathématiques, ont permis 
une analyse de leurs capacités et limitations, en résultant trois versions différentes. 
Les données collectées auprès des élèves de 6ème lors de leur interaction avec leur 
version finale, le hot dog, qui comprenait tant le pain que la saucisse, ont été analysés 
pour identifier comment ce dernier (le hot dog) a interféré dans les processus de 
solution des élèves pour un ensemble de tâches de division. En utilisant un tableau 
théorique qui considère le rôle du corps dans la cognition et comme l’apprentissage 
considère l’action et la perception, les actions des participants ont été analysées au 
fur et à mesure qu’ils apprenaient à jouer d’un instrument. Tout comme la compétence 
d’un pianiste ne doit pas être séparée de son piano, la capacité mathématique d’un 
élève ne devrait pas non plus être dissociée de ses performances avec l’instrument, 
bien que physiquement. Les résultats montrent qu’il est possible d’aborder la division 
de fractions en utilisant le Hot Dog comme instrument, avec des généralisations 
mathématiques, tels qu’identifiées dans les gestes et les discours des participants, 
originaires de leurs activités percepto-motrices-imaginaires lors qu’ils jouaient d’un 
instrument. L’analyse des données a aussi indiqué comment les différentes manières 
de contact avec l’instrument « Hot Dog » ont permis aux élèves de résoudre des 
problèmes, sans qu’ils aient pour autant eu une éducation formelle au départ, en ce 
qui concerne les problèmes de division qui abordent les fractions comme diviseurs et, 
pour les cas où le diviseur était une fraction unitaire, on a créé une autre procédure de 
solution qui s’approche de l’algorithme « inverse et multiplie ». Tous ces résultats nous 
suggèrent qu’un travail postérieur avec des instruments similaires au Hot Dog, 
pourraient exploiter encore plus son rôle dans la consolidation et la situation de cet 
algorithme, de sorte qu’on permette une conceptualisation de la division de fractions.  
 
 
Mots-clés:  Division. Partition. Division de fractions. Multimodalité. Conceptualisation 
située. Activité Percepto-motrice.  
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INTRODUÇÃO 
 

A motivação para a presente pesquisa encontra-se nas nossas reflexões sobre 

as experiências da pesquisadora ao lecionar para o Ensino Fundamental, a qual 

percebeu, por algumas vezes, uma certa confusão quando os alunos deparavam-se 

com situações em que precisavam dividir frações, identificando uma ruptura do 

tratamento da divisão com números inteiros.  

O ensino voltado para um desenvolvimento amplo do conceito de divisão deve 

considerar as duas ideias, partição e quotição, e trabalhá-las junto aos alunos, como 

destacado por Borba e Selva (2007). Refletindo como a divisão de frações se 

enquadraria nesse contexto, buscamos por situações com divisores fracionários 

envolvendo tais ideias. No entanto, a princípio, a única ideia encontrada foi a de 

quotição, “quantos meios cabem em um?”, por exemplo, esclarecendo que o resultado 

da divisão 1 ÷ 
� é igual a 2 porque “


� cabe duas vezes em 1”. 

Para situações em que o dividendo também é fracionário, 

� ÷ 

�, por exemplo, a 

representação pode ser feita como na Figura 1.1, juntamente com a pergunta “quantos 

‘um quartos’ cabem em um terço?” Podemos observar, nesse caso, que 

� cabe uma 

vez em 

�, e ainda mais um pedacinho, o qual trata-se da terça parte do 


�. Assim 


�  

cabe 1 
�, ou 

�
�,  em 


�”. 

 

Figura 1 – Quantos 
�
� ´s cabem no 

�
�? 

 
         Fonte: A autora, 2016. 
 

Apesar de conseguirmos, da forma apresentada, uma justificativa para a 

divisão de frações, por meio de uma representação gráfica, também sentimos a 

necessidade de situações de partição para divisores fracionários, acreditando que 

somente a partir da exploração das duas ideias, quotição e partição, a divisão de 
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frações possa ser tratada como um caso particular da divisão, e não como algo 

separado dessa noção.  

Concordamos, assim, com Risvi e Lawson (2007) que a divisão de frações tem 

sido um conceito isolado do conceito geral de divisão. Para os autores, o conceito é 

geralmente ensinado mecanicamente nas escolas, com muitos professores e 

estudantes simplesmente usando um algoritmo e desconhecendo as relações entre 

as regras aplicadas e conceitos subjacentes. 

 Alguns trabalhos assinalam a dificuldade da compreensão do algoritmo 

utilizado para a divisão de frações (e.g. BERTONI, 2004; VAN DE WALLE, 2009; 

RISVI; LAWSON, 2007; CRAMER; MONSON; WHITNEY; LEAVITT; WYBERG, 2010, 

GREGG; GREGG, 2007), que é bastante difundido no meio escolar, a partir dos 

últimos anos do Ensino Fundamental, o qual chamamos de “inverte e multiplica” em 

uma referência a Van de Walle (2009). Segundo Cramer et al. (2010), a divisão de 

frações é introduzida no 6º ou 7º ano, nos Estados Unidos, por meio do algoritmo. Os 

autores declaram que, quando a divisão de frações é contextualizada nos livros 

didáticos americanos, o que não acontece em todos eles, a ligação entre o contexto e 

a regra é superficial, na melhor das hipóteses.  

Os livros didáticos frequentemente usam ilustrações como forma 
de representação para construir significado. No entanto, a 
transição dessas imagens para a regra simbólica ocorre 
rapidamente. Ao fazê-lo, os alunos podem estar conseguindo 
uma compreensão inadequada da divisão de frações. 
(CRAMER, et al., 2010, p.339, tradução nossa) 

 

Nesse caminho, Bertoni (2004, p.2) comenta a estranheza dos alunos, e 

também de professores, frente ao algoritmo, e declara que “os cálculos são tão 

diferentes que nem parece tratar-se da mesma operação com os mesmos significados 

daquelas entre números naturais”. A autora, numa tentativa de dar significado à 

divisão de frações, mostra um processo, o qual chamamos de algoritmo do 

“denominador comum”, 3

� ÷ � 

�  = �
� ÷ �

 � = 5, uma vez que 10 ÷ 2 = 5, e explica que se 

temos 10 pedaços, do tipo terços, e queremos separá-los de 2 em 2, o procedimento 

é o mesmo de quando precisamos formar grupos de 2 com a quantidade 10, obtendo-

se 5 grupos. Bertoni (2004) descreve então a manifestação de uma professora que 

comentou “Ah, agora vi que existe mesmo divisão de fração. Porque antes falavam 

que era divisão, mas, na verdade, era uma multiplicação”. (BERTONI, 2004, p.2).  
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A reação da professora resume, de certa forma, a complexidade existente 

quando apenas são apresentados os mecanismos do algoritmo, sem que exista uma 

compreensão da ação envolvida na operação. Todavia, apesar do exemplo dado ser 

uma tentativa de aproximar a divisão de frações da noção mais geral de divisão, ao 

utilizar-se na ideia de quotição, acreditamos que situações de partição também 

tornam-se imprescindíveis para que essa aproximação de fato aconteça.   

A ideia de partição também pode ser vinculada ao caso particular de divisão de 

frações. Por exemplo, podemos relacionar a situação na qual ½ pizza é dividida entre 

4 pessoas, sendo o resultado desta divisão quanto da pizza cada pessoa ficou. 

Contudo, entendemos que torna-se mais difícil encontrar situações de partição 

quando o denominador também é fracionário. Como imaginar uma situação em que 

½ deve ser dividido por ¼, cujo resultado seja quanto cada parte recebeu? E o que 

significa nesse caso cada parte? 

Com o anseio de associarmos a divisão de frações também à ideia de partição, 

descobrimos, por meio de uma colega de trabalho, a existência de um material 

manipulável que permite tal noção para frações, perante uma interpretação do que 

seria o resultado desta divisão. Tal instrumento parece também permitir uma leitura 

dos procedimentos do algoritmo “inverte e multiplica”, que revela-se associado mais 

diretamente à ideia de partição, como pudemos confirmar em alguns trabalhos, 

posteriormente. Não obstante, uma característica que o material apresenta não 

correspondia ao que consideramos importante em uma atividade que envolve frações 

e, sendo assim, uma outra versão do material foi elaborada, totalizando três versões 

desenvolvidas, ao longo de nosso estudo.    

Acreditamos que aprendizagem matemática não baseia-se em transmissão de 

regras e refletimos, portanto, sobre a possibilidade de abordar o tema divisão de 

frações por meio de um material multissensorial. Dessa forma, a presente pesquisa 

começa a delinear-se ao conhecermos alguns trabalhos que apontam o papel de 

atividades percepto-motoras para a cognição, assim como o que vem a ser 

multimodalidade, a qual inclui gestos, por exemplo, como forma de transmitir 

significado, fundamentando nosso interesse pelo tema.  

“[…] Examinaremos a construção do significado matemático da perspectiva 
da multimodalidade, ou seja, levando em conta a gama de recursos 
cognitivos, físicos e de percepção que as pessoas utilizam quando trabalham 
com ideias matemáticas. Estes recursos ou modalidades incluem tanto 
comunicação oral quanto escrita simbólica, bem como o desenho, o gesto, a 
manipulação de artefatos físicos e eletrônicos, e vários tipos de movimentos 
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corporais”. (RADFORD; EDWARDS; ARZARELLO, 2009, p.91, tradução 
nossa). 

 

Assim, a presente pesquisa é desenvolvida com um referencial teórico que não 

dissocia aprendizagem matemática do engajamento dos participantes com o 

instrumento, da mesma maneira que não separamos a competência de um músico do 

instrumento que ele toca. Partimos das seguintes hipóteses: 

� Atividades multimodais envolvendo a ideia de partição para frações contribuem 

para o ensino-aprendizagem deste conteúdo.  

� O ato de “tocar” o instrumento matemático sugerido pela pesquisa transforma 

a maneira com que o aprendiz vivencia divisão de frações. 

  

Nosso estudo tem por objetivo identificar e analisar aspectos multimodais que 

viabilizem a ideia de partição para frações. De uma forma mais específica, 

pretendemos: 

 

� Identificar aspectos multimodais associados ao conceito de divisão.  

� Tratar a divisão de frações em um mesmo contexto que a divisão de números 

naturais.  

� Desenvolver um instrumento matemático que propicie a ideia de partição para 

frações.  

� Identificar os mecanismos que emergem das interações com um instrumento 

matemático que permite a ideia de partição para frações. 

�  

� Analisar os procedimentos e estratégias adotadas e as características de 

pensamentos manifestados pelos alunos durante o desenvolvimento das 

atividades propostas 

 

A pesquisa é dividida em três fases, e a metodologia adotada, design 

experiments, possibilita uma reflexão a cada intervenção, proporcionando dessa 

maneira uma reformulação da atividade proposta para o desenvolvimento da fase 

seguinte. A primeira fase caracteriza-se pela elaboração do instrumento matemático. 

Na segunda fase, realizamos intervenções-teste, buscando indícios da viabilidade e 

aceitação do instrumento matemático e das atividades propostas. Na terceira e última 

fase, intervenções são feitas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Nas duas 
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primeiras fases da pesquisa, também investigamos as concepções dos participantes 

sobre divisão, por meio de questionários ou entrevistas, tendo por objetivo identificar 

aspectos multimodais associados a esse conceito, em uma tentativa de traçar um 

panorama sobre o tema. 

Assim, os dados são levantados mediante questionários e entrevistas, e por 

meio de atividades que podem ser desenvolvidas com o instrumento matemático. Para 

posterior análise, as entrevistas e intervenções são videogravadas, visando o registro 

das estratégias usadas, assim como de falas e gestos que trazem indícios das 

concepções dos alunos. Desse modo, analisamos os registros feitos em papel, e 

também os procedimentos adotados e as características de pensamentos 

manifestados pelos alunos durante o desenvolvimento das atividades propostas. Com 

nosso estudo, pretendemos responder às seguintes questões: 

� Quais estratégias emergem diante de interações com um instrumento 

matemático idealizado para possibilitar a ideia de partição para frações?  

� Qual o papel da percepção e de atividades sensório-motoras na construção de 

significados para divisão de frações, para abstração matemática e 

generalização? 

 

Os dados são analisados dentro da perspectiva da cognição corporificada e 

esperamos que a pesquisa contribua para o debate sobre a relação entre corpo e 

cognição e, por conseguinte, para a Educação Matemática.  Nosso estudo é exposto 

da seguinte maneira: 

No Capítulo 1, apresentamos a forma com a qual as frações são tratadas em 

nosso trabalho, concebendo frações não-unitárias como a iteração de frações 

unitárias. Argumentamos sobre a divisão de frações a partir das duas ideias de 

divisão, quotição e partição, e investigamos como o tema é tratado em dois livros 

didáticos aprovados no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático)1 2014. 

No Capítulo 2, apresentamos o referencial teórico à luz do qual analisamos 

nossos dados. Apoiamo-nos em uma forma de aprendizagem que Arzarello (2008) 

                                                           
1 O PNLD (Programa Nacional do Livro didático) tem por objetivo prover as escolas públicas de 
ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares 
e dicionários. O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação) adquire e distribui livros para todos os alunos de 
determinada etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras etapas.” (Guia 
do Livro didático, 2013) 
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declara como sendo aprendizagem percepto-motora, a qual envolve ação e 

percepção, e produz aprendizagem baseada em fazer, tocar, mover e ver. Trazemos 

assim o que entendemos por multimodalidade, uma vez que consideramos os 

aspectos multimodais das atividades desenvolvidas, e apresentamos as definições de 

simulação e de conceitualização situada segundo Barsalou (2009). Descrevemos 

também a concepção de instrumento matemático e integração percepto-motora, 

segundo Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013), e também como esses autores 

consideram o papel da imaginação para a Matemática (NEMIROVSKY; KELTON; 

RHODEHAMEL, 2012), descrevendo a ideia da quase-presença, como o ato de trazer 

à presença algo que está ausente fisicamente no momento. Uma vez que, além de 

observar os sujeitos enquanto estes aprendem a “tocar” o instrumento proposto, na 

presente pesquisa, também analisamos como eles expressam suas concepções e 

como se relacionam com o instrumento na sua ausência.  

No Capítulo 3, trazemos alguns estudos relacionados ao nosso tema de 

pesquisa. Ao considerarmos a divisão de frações com a ideia de partição, a literatura 

ainda é muito escassa, assim como estudos que abordam a divisão de frações por 

meio de um material multissensorial. Sendo assim, apresentamos os resultados de 

pesquisas que envolvem esses temas, separadamente, buscando evidenciar a 

contribuição da presente pesquisa para nosso campo de estudo. 

No Capítulo 4, apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

descrevendo cada uma das fases. Trazemos, dessa forma, como o instrumento foi 

desenvolvido, assim como descrevemos os questionários elaborados para 

investigarmos as concepções dos participantes sobre divisão.  

No Capítulo 5, descrevemos e analisamos os dados obtidos por meio dos 

questionários e entrevistas, identificando componentes da conceitualização de divisão 

para os participantes. 

No Capítulo 6, descrevemos os dados obtidos por meio das interações dos 

participantes com o instrumento matemático, em suas diferentes versões. Trazemos 

as contribuições dos participantes para o desenvolvimento do instrumento Cachorro-

quente, identificando suas potencialidades e limitações, e analisamos, mais 

detalhadamente, as interações de dois alunos do 6º ano do Ensino Fundamental com 

o instrumento, por meio da atividade “preparando cachorros-quentes”. Outras duas 

atividades, “guardando bolo” e “dividindo frações”, são desenvolvidas por um dos 
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alunos, as quais permitem uma investigação dos procedimentos adotados na 

ausência do instrumento.  

No Capítulo 7, trazemos os resultados obtidos, assim como apontamos 

aspectos que ainda precisam ser investigados. 
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1. ALGUNS ASPECTOS SOBRE DIVISÃO E FRAÇÕES  
 

Neste capítulo, abordamos aspectos de divisão e de frações que consideramos 

relevantes para a presente pesquisa, que tem como tema principal a divisão com 

números fracionários. Assim, apresentamos estudos que apontam as noções de 

frações que surgem enquanto os participantes realizam as atividades de pesquisa, 

bem como as duas ideias de divisão, quotição e partição, com o interesse de 

evidenciar aquela que desenvolvemos em nosso trabalho. Também apontamos como 

o tema divisão de frações é abordado em dois livros didáticos brasileiros. 

 
 
1.1 Como abordamos frações em nosso estudo 
 

Nosso estudo envolve atividades com um material manipulativo. Assim, 

consideramos uma definição de fração que não abrange números racionais negativos, 

nos referindo à representação “
�
�”, com � e � naturais, e � ≠ 0. 

A maneira como o instrumento matemático proposto na presente pesquisa é 

idealizado, o qual expomos no Capítulo 4, destaca o uso de frações unitárias, aquelas 

cujo numerador é 1, para a composição de frações não-unitárias. Dessa forma, 

levantamos trabalhos que buscam explicar as noções dos alunos a respeito de frações 

nesse sentido.   

Estudos apontam que as crianças fazem uso frequente de frações unitárias 

para a resolução de problemas de divisão (e.g. BERTONI, 2008; CAMPOS; MAGINA; 

NUNES, 2006), e à medida em que precisam nomear outras frações usam expressões 

como, por exemplo, 2 pedaços de um quarto, 3 pedaços de um quinto. 

Behr, Lesh, Post e Silver (1983, p.122) explicam que “a noção de frações 

unitárias não é explorada no desenvolvimento dos números racionais, apesar de 

terem sua importância histórica e cognitiva já reconhecida”. Os autores colocam a 

hipótese de que as crianças desenvolvem uma noção quantitativa mais forte de 

números racionais quando o desenvolvimento de conceitos básicos de número 

racional surgem a partir da iteração de frações unitárias. 

Neste contexto, as frações não-unitárias seriam desenvolvidas através de 
contagem ou a adição de frações unitárias relacionadas (isto é, 

�
� é 


� e 


� e 


�, 

em vez de 3 partes de 4). A adição, 
�
� + 

�
�, poderia ser processada como 

�
�, 

�
�, 

�
�, 

�
�, 

�
�, contando frações unitárias (BEHR et al.,1983, p.122).  
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Dessa maneira, Behr et al. (1983) supõem que os alunos somam frações de 

mesmo denominador como realizam uma soma com números naturais. Em seu 

estudo, os autores afirmam que “crianças não têm dificuldade em resolver problemas 

de adição simbólicos, tais como 
�
� + 

�
�, quando a instrução dá ênfase em contar sétimos 

com material manipulável”. (BEHR et al., 1983, p.122).  

Em relação a frações impróprias, os autores explicam que a progressão das 

frações menores do que a unidade para frações maiores do que a unidade pode ser 

facilitada com uma abordagem de frações unitárias. Para explicarem tal ideia, 

apresentam um erro que afirmam ser bastante comum, como o exemplo na Figura 

1.1, o qual pode ser interpretado como sendo a represetação de 
�
� ao invés de 

�
�. Assim, 

os autores concluem que colocar ênfase na identificação da fração representada por 

uma parte, nesse caso 

�, para em seguida contar o número de quartos sombreados, 

pode ajudar as crianças a perceberem corretamente a fração 
�
�. 

 

Figura 1.1 – Representação de 
�
� 

 
                             Fonte: BEHR et al., 1983, p.122. 
 

Dois tipos de raciocínios em relação às frações próprias são apontados por 

Steffe (2002), partitivo e parte-todo. No primeiro deles, as frações são consideradas 

como produtos de determinadas ações, enquanto no segundo, as frações são 

consideradas objetos independentes, estabelecidos pela interpretação de "modelos 

fracionários" (STEFFE, 2002, p.39), como por exemplo, as barras de fração ou a reta 

numérica. “Estes modelos são considerados para fornecerem significado para a 

definição matemática de uma fração como um par ordenado de inteiros, o primeiro 

dos quais é o numerador e o último dos quais é o denominador.” (STEFFE, 2002, 

p.39). 

Dessa forma, diferencia-se o esquema parte-todo do esquema partitivo, sendo 

este último subdividido, pelas ações dos alunos. Assim, Steffe (2002) apresenta três 

esquemas ao considerar as formas que os alunos usam para assimilar situações que 

envolvem frações próprias: o esquema fracionário parte-todo (the part-whole fractional 
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scheme), o esquema fracionário de unidade partitiva (the partitive unit fractional 

scheme) e o esquema fracionário partitivo (the partitive fractional scheme). 

Norton e Wilkins (2009), destacam distinções conceituais entre os raciocínios 

parte-todo e partitivo com frações apresentados por Steffe (2002). Os autores 

explicam que no raciocínio parte-todo, não existem diferenças operacionais entre as 

situações que envolvem frações unitárias e não-unitárias, propriamente ditas. Já no 

raciocínio partitivo, o sucesso em situações envolvendo frações unitárias precede o 

sucesso em situações envolvendo frações próprias não-unitárias. 

 A seguir, apontamos as definições apresentadas por Norton e Wilkins (2009, 

p.750).  

 

Esquema fracionário parte-todo – Os alunos que construíram um esquema fracionário 

parte-todo concebem frações como tantas partes na fração particionada de tantas 

partes no todo particionado. Este esquema baseia-se em operações de identificação 

de um todo, dividindo o todo em pedaços iguais e separando um certo número de 

peças do todo particionado.  

Esquema partitivo de unidades fracionárias – Ambos esquemas parte-todo e de 

unidades fracionárias geram linguagem fracionária, mas a diferença entre os 

esquemas é evidente ao tentarmos resolver a tarefa ilustrada na Figura 1.2.  Diante 

de duas barras retangulares de tamanhos diferentes, uma maior que a outra, o aluno 

deve determinar que fração da maior barra representa a menor delas. Os alunos com 

apenas um esquema fracionário parte-todo não conseguem determinar a fração 

porque o todo (nesse caso a barra maior) não é particionado.  

 

Figura 1.2 – Resposta indicando um esquema partitivo de unidades fracionárias 

 
           Fonte: NORTON; WILKINS, 2009, p.750. 
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Esquema fracionário partitivo - O esquema fracionário partitivo é uma generalização 

do esquema partitivo de unidades fracionárias. Os alunos podem usar o esquema 

mais geral para conceber uma fração própria, como por exemplo três quartos, como 

três “um quartos” do todo. Isto envolve a produção de composições a partir de frações 

unitárias por meio de iteração, mantendo ao mesmo tempo a relação entre a fração 

unitária e o todo. Envolve também coordenação da unidade em dois níveis, porque o 

aluno deve coordenar três quartos como três iterações da unidade fracionária, nesse 

caso 

�, e o todo como quatro iterações da mesma unidade fracionária. Em outras 

palavras, três quartos é uma unidade de três unidades fracionárias, e o todo é uma 

unidade de quatro unidades fracionárias. (NORTON; WILKINS, 2009, p.750). 

 

Figura 1.3 – Resposta indicando um esquema partitivo fracionário 

 
          Fonte: NORTON; WILKINS, 2009, p.750. 

 

A resposta na Figura 1.2 indica um esquema partitivo de unidades fracionárias 

segundo Norton e Wilkins (2009), uma vez que o aluno parece entender, pela 

indicação feita por ele com um traço, que a barra menor, ou unidade fracionária, pode 

ser repetida quatro vezes para voltar a produzir a barra maior, ou seja, o todo.  O aluno 

consegue perceber que quatro é o número de iterações que determina o tamanho da 

unidade fracionária em relação ao todo.  

A resposta na Figura 1.3, por sua vez, indica um esquema fracionário partitivo 

porque o aluno identifica a barra menor como três iterações de uma parte que, quando 

iterada quatro vezes, reproduzem a barra maior, ou seja, o todo.  Dessa forma, Norton 

e Wilkins (2009, p.750), chamam atenção para o fato de que um esquema partitivo de 

unidades fracionárias não pode ser usado para determinar o tamanho de uma fração 

não-unitária, porque as iterações não reproduzem o todo, a menos em situações em 



30 
 

que a fração em questão seja equivalente a uma fração unitária, como 

� e 

�
�, por 

exemplo, que ao serem iterados três vezes geram o todo.  

Uma fração como dois quintos, por exemplo, significa duas partes de cinco 

partes iguais no todo, mas pode não ser entendida ainda como duas iterações de um 

dos quintos. De acordo com Steffe (2003, p. 242), "uma criança que construiu apenas 

um esquema fracionário parte-todo ainda está construindo frações unitárias como 

unidades fracionárias iteráveis". 

Cada parte de uma fração "parte-todo" é uma parte distinta que é apenas 
igual em comprimento às outras partes e não idênticas a elas. Quando a 
unidade fracionária um décimo é uma unidade iterável, as cópias produzidas 
são idênticas no sentido em que são implementações do mesmo item unitário 
conceitual. (STEFFE, 2003, p.242, tradução nossa) 
 

Segundo Norton e Wilkins (2010, p.182), particionamento estabelece as bases 

para qualquer concepção de frações, mas particionamento em si pode envolver 

diferentes tipos de ações mentais. Por exemplo, um aluno ao compreender quatro 

como quatro “uns”, utiliza-se de um modelo de particionamento para a produção de 

partes iguais, projetando a unidade composta em um todo contínuo.  

Tais operações são subjacentes até mesmo a esquemas parte-todo. No 
entanto, o esquema partitivo de unidades fracionárias e o (mais geral) 
esquema partitivo baseiam-se em uma forma mais sofisticada de operação, 
chamada de equi-particionamento, que inclui a utilização de iteração para 
testar se as partes são de fato iguais. (NORTON; WILKINS, 2010, p.182, 
tradução nossa) 

 

Da mesma maneira, podemos obter 1 ao iterarmos duas vezes a fração 

� (1 = 


� + 


�), ou ainda, ao iterarmos 5 vezes a fração 


� (1 = 


� + 


� + 


� + 


� + 


�). "O objetivo do 

esquema de equi-particionamento é estimar uma das várias partes iguais de alguma 

quantidade e iterar a parte em um teste para descobrir se um número suficiente de 

iterações produz uma quantidade igual à original " (STEFFE, 2003, p.239).  

Por conseguinte, Steffe (2002, p.39) concebe o esquema fracionário partitivo 

como um esquema fracionário iterativo, por considerar a partição de uma unidade em 

qualquer número específico de partes iguais, e utilizar qualquer uma dessas unidades 

fracionárias que foram geradas, frações unitárias, para produzir uma fração da 

unidade com mais ou menos partes do que é preciso para reconstruí-la. 

Para Hackenberg (2007), construir tal esquema fracionário iterativo é um 

grande avanço no conhecimento dos alunos sobre frações. A autora destaca que a 

iteração de frações é necessária para produzir frações maiores do que a unidade, uma 
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vez que frações impróprias não podem ganhar significado de parte de um todo. Dessa 

forma, a capacidade de gerar qualquer fração por uma iteração de uma parte dela, e 

ainda manter sua relação com o todo, significa que as frações não dependem do todo, 

mesmo que sejam construídas em relação a ele. Podemos citar, por exemplo, a 

capacidade de iterar 

� nove vezes, obtendo 

�
�, e simultaneamente manter sua relação 

com o todo, ao saber que esta fração representa um todo, 
�
�, e mais 


�.  

Doze onze avos ainda é "dependente" do todo, na medida em que toma seu 
nome de uma relação com o todo: Qualquer uma de suas 12 partes ‘um onze 
avos’, pode ser iterada 11 vezes para fazer o todo. Mas o 

�
 também é 

independente do todo, pois não faz parte dele, e portanto fazer frações 
impróprias exige transcender as concepções parte-todo de frações e confiar 
nas relações formadas através da iteração. (HACKENBERG, 2007, p.28, 
tradução nossa) 

 

As ideias apresentadas nessa seção podem ser exploradas com o instrumento 

matemático desenvolvido na presente pesquisa. A maneira com a qual o mesmo é 

concebido propicia uma transposição entre as duas noções: frações como parte de 

um todo, ou em relação ao todo, e como uma iteração de frações unitárias, além de 

permitir a divisão de frações conceitualmente, ao possibilitar que uma ideia de divisão 

seja explorada. A seguir, apresentamos duas interpretações de divisão, quotição e 

partição. 

 
1.2 Diferentes ideias de divisão 
 

Concordamos com Van de Walle (2009, p.355) que faz sentido examinar a 

divisão de frações de uma perspectiva mais familiar, voltando ao significado da divisão 

com números naturais primeiramente, a qual está relacionada a duas diferentes 

ideias, partição e quotição. 

Partição – divisão na qual é dado um todo e a quantidade de partes em que o 

mesmo deve ser distribuído, sendo o resultado o valor de cada parte. Pode ser 

relacionada à ideia de repartir. 

Quotição  – divisão na qual é dado um todo e o valor de cada parte que forma 

o todo, sendo o resultado a quantidade de partes. Está relacionada a ideia de medir.  

Vejamos, por exemplo, os dois problemas a seguir, ambos relacionados a uma 

divisão exata. 
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Temos 20 pirulitos para serem divididos igualmente entre 4 crianças. Quantos 

pirulitos cada criança receberá?  

Temos 20 pirulitos e entregaremos 5 para cada criança. Quantas crianças 

receberão pirulitos? 

O primeiro problema é considerado um problema de partição e podemos 

associá-lo à ideia de distribuição. Para resolver problemas deste tipo, é preciso 

considerar que o dividendo é representado pelo todo (quantidade a ser dividida), que 

o divisor refere-se à quantidade de partes em que o todo é dividido e que o quociente 

a ser obtido refere-se ao tamanho (ou quantidade de elementos) das partes. Nesse 

caso, os 20 pirulitos (dividendo), devem ser distribuídos igualmente entre 4 crianças 

(quantidade de partes - divisor). O resultado é a quantidade de pirulitos que cada 

criança recebe (quociente).  

O segundo problema é considerado um problema de quotição e podemos 

relacioná-lo à ideia de medida (quantos cabem). Em problemas de divisão por quotas 

é dada uma quantidade inicial que deve ser dividida em quotas preestabelecidas 

(quantidade das partes). Deve-se considerar que o dividendo é representado pelo 

todo, que o divisor refere-se ao tamanho (ou quantidade de elementos das partes - 

quota) e o quociente a ser obtido refere-se ao número de partes em que o todo foi 

dividido. Nesse caso, os 20 pirulitos (dividendo), devem ser organizados em grupos 

de 5 pirulitos cada (quota - divisor) e o resultado é a quantidade de crianças que serão 

contempladas com os pirulitos (quociente), ou seja, precisamos descobrir quantos 

grupos de cinco pirulitos podem ser formados a partir de 20 pirulitos (quantos ‘5 

pirulitos’ cabem em ‘20 pirulitos’). 

A divisão de frações pode ser explicada como extensões dos casos de divisão 

com números naturais, não sendo estas, entretanto, suficientes, segundo Sinicrope, 

Mick e Kolb (2002). Para os autores, ainda é necessário considerar a divisão como a 

determinação de uma taxa unitária, e a divisão como inverso da multiplicação, que 

julgam também importantes para interpretação de divisão de frações. Assim, 

destacam um aspecto da divisão em situações nas quais uma repartição apenas não 

é bastante. Por exemplo, “Uma impressora pode imprimir 20 páginas em dois minutos 

e meio. Quantas páginas ela pode imprimir por minuto?”, a qual associam à 

interpretação de taxa unitária.   

Nesta pesquisa, usamos o termo divisão partitiva inclusive para as situações 

que Sinicrope, Mick e Kolb (2002) associam à taxa unitária, assim como sugere Van 
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de Walle (2009), como mostramos adiante. Entendemos assim, que, no problema da 

impressora, o dividendo é representado pelo todo (20 páginas), o divisor refere-se à 

quantidade de partes em que o todo é dividido (2 minutos e ½) e o quociente refere-

se ao valor de cada parte (cada parte corresponde a um minuto). Trazemos, a seguir, 

algumas situações de divisão de frações com a interpretação de quotição e partição, 

nessa ordem.  

 
1.2.1 Divisão de frações com a ideia de quotição  
 
Como já mencionamos anteriormente, problemas de quotição, ou de medida, 

são aqueles que podemos relacionar com a pergunta “quantos cabem?”. Como 

exemplo, trazemos dois problemas propostos por Van de Walle (2009, p.357). O 

primeiro deles (Figura 1.4) apresenta um resultado inteiro, enquanto o segundo possui 

solução fracionária.  

 

Figura 1.4 – 2
�
� ÷ 

�
� com a ideia de quotição 

 
         Fonte: VAN DE WALLE, 2009, p.357. 

 

Repare que, para solucionarmos o problema apresentado na Figura 1.4, 

precisamos descobrir quantos grupos de três quartos estão em um grupo de nove 

quartos, visto que 2

� = 

�
�. Sendo assim, a resposta procurada é 3 tanques cheios, uma 

vez que “3 quartos” cabem 3 vezes em “9 quartos”.  

Van de Walle (2009, p.357) propõe uma outra situação com Sr. Brown, na qual 

ele possui 4 galões de concentrado de fertilizante líquido ao invés de 2

� galões. Vale 

notar que, após fazer cinco tanques de mistura, ele teria usado cinco “três quartos” de 

galão, o que equivale a 
�
� . Dessa forma, dos 4 galões sobraria 


� de galão, com o qual 

ele pode fazer 

� de um tanque de mistura, uma vez que são necessários 3 quartos 

para fazer um tanque inteiro e ele tem 1 quarto de um galão. Portanto, a resposta é 5 

tanques e um terço.  
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Diante da interpretação de quotição para a divisão 
�
� ÷ 

�, por exemplo, podemos 

descobrir quantos grupos de 

� há em 

�
� para obtermos o resultado. Sendo assim, se a 

conta for reformulada com denominadores comuns, 
�
� ÷ �

�, chegaremos na seguinte 

pergunta “quantos grupos de 
�
� cabem em 

�
�  ?”, cuja resposta é obtida pela divisão 10 

÷ 3. Dessa forma, o registro da solução da conta sugerida pode ser feito da seguinte 

maneira: 
�
� ÷ 

� =  �
� ÷ �

� = 10 ÷ 3 =  �
� . 

O algoritmo, assim obtido, é chamado por Van de Walle (2009) de “algoritmo 

do denominador comum”, e aponta que ao dividirmos frações de mesmo denominador 

basta dividir os numeradores. 

 

1.2.2 Divisão de frações com a ideia de partição 
 
O conceito de divisão que predomina nos livros didáticos americanos para a 

divisão de frações é o de quotição, ou medida, segundo Van de Walle (2009, p.357), 

apesar de também existirem situações que envolvem divisores fracionários com a 

ideia de partição.  

De acordo com Van de Walle (2009, p.355), com muita frequência, ao 

concebermos situações de partição, pensamos estritamente em problemas de 

compartilhar, como por exemplo, 24 maçãs a serem compartilhadas entre 4 amigos. 

Quantas maçãs cada amigo obterá? Porém, essa mesma estrutura de 

compartilhamento se aplica a problemas de taxas: Se você caminha 12 quilômetros 

em 3 horas quantos quilômetros você caminha em uma hora? Ambos os problemas 

são, de fato, problemas de partição. Trazemos dois exemplos do autor nas Figura 1.5, 

um a respeito do preço de um quilo do doce comprado por Daniel, e o outro sobre 

quantos quilômetros por hora Adriana caminha.  

Para resolvermos o problema de Daniel, podemos descobrir quanto custa 

� de 

quilo de doce, que obtemos dividindo o valor R$2,40 por três, uma vez que esse valor 

corresponde a três “quartos”. Sendo assim, cada 

� de quilo de doce custa R$0,80 e, 

consequentemente, um quilo de doce custa quatro vezes R$0,80, ou seja, R$3,20. O 

resultado é encontrado ao notarmos que em um inteiro há quatro “um quartos”.  
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Figura 1.5 – Dois problemas com a ideia de partição

 
      Fonte: VAN DE WALLE, 2009, p.357. 

 

Para solucionarmos o problema da Adriana, podemos dividir 2

�, ou 

�
�, por três, 

com a intenção de encontrar quanto ela percorre em 

� de hora. Compreendendo que 

ao dividir cada metade por três, obtemos um sexto, a divisão de 
�
� por três resulta em 

�
�. Sendo assim, em cada quarto de hora, Adriana percorre 

�
� de quilômetro e, portanto, 

em uma hora ela percorre 
��
�  de quilômetro, ou seja, três quilômetros e um terço. 

A resolução de problemas de partição provoca quase que imediatamente, 

segundo Van de Walle (2009), o algoritmo que ele denomina “inverte e multiplica”, 

sendo esta “provavelmente uma das regras mais misteriosas na matemática 

elementar” (VAN de WALLE, 2009, p.355). 

Para mostrar como problemas de partição podem auxiliar para a compreensão 

de tal algoritmo, o autor apresenta mais uma situação, a qual envolve uma divisão em 

que ambos o dividendo e o divisor são frações próprias. “ Um pequeno balde pode ser 

preenchido até 
�
� usando 

�
� de um galão de água. Quanto o balde pode comportar se 

for completamente preenchido?” (VAN de WALLE, 2009, p.358). 

Se um balde cheio é 
�
�, basta descobrirmos quanto cada 


� do balde comporta 

de água e multiplicamos por 8. Como a água preenche 
�
� do balde, ou seja, sete das 

oito partes necessárias para encher o balde, basta dividir os 
�
� de um galão de água 

por 7, obtendo assim a água correspondente a cada 

� do balde. Então, dividimos 

�
� por 

7, chegando a 
�

�, e multiplicamos por 8. Dessa forma chegamos ao resultado 
�
�.  
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Ao levarmos em consideração que dividir por 7 equivale a multiplicar por 

�, 

podemos fazer o registro 
�
� ÷ �

� =  �
� × 

�" × 8 = �
� ×  

� × 8" = �
� × �

�. Dessa forma, para 

dividir 
�
� por 

�
�, basta multiplicar a fração 

�
�  pelo inverso da fração 

�
�, calculando 

�
� × �

� = 

�
�, o que remete ao algoritmo “inverte e multiplica”, o qual aponta que, na divisão de 

frações, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda.  

Alguns estudos assinalam que a divisão de frações é tratada de forma 

diferenciada do conceito geral de divisão, e que a mesma é introduzida por meio do 

algoritmo “inverte e multiplica” nos livros didáticos (e.g. BALL, 1988; TIROSH, 2000; 

RISVI; LAWSON, 2007; CRAMER et al., 2010). Tirosh (2000) relata que a maioria dos 

futuros professores participantes de seu estudo, sabia como dividir frações, mas não 

conseguia explicar os procedimentos envolvidos. Os resultados da pesquisa de Ball 

(1988), também com futuros professores, apontam que, em quase todos os casos, o 

entendimento dos participantes sobre divisão de frações consistia em lembrar do 

algoritmo, e não era associado às ideias de divisão. Ela sugere que esse tipo de 

abordagem parece ter influenciado os participantes, cujos comentários indicavam que 

eles “viram a questão como um problema de frações ao invés de divisão” (BALL, 1988, 

p.13).  

Lembrar-se de "inverter e multiplicar", isto é, inverter o divisor e multiplicá-lo 
pelo dividendo, é a maneira tradicional de conhecer a divisão com frações. 
Uma típica página de livro de texto de sexto ano que introduz a divisão de 
frações diz simplesmente: "Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar 
pelo seu recíproco". (BALL, 1988, p.9, tradução nossa).  

 

De acordo com Ball (1988, p.9), em um livro típico do sexto ano nos Estados 

Unidos, pouca atenção é dada ao significado de divisão de frações, e nenhuma 

conexão é feita entre divisão com frações e divisão com números naturais, sendo o 

caso fracionário tratado como um caso especial. Van de Walle (2009, p.357), por sua 

vez, posteriormente ao trabalho da pesquisadora, aponta a existência de uma 

abordagem de divisão de frações com a ideia de quotição nos livros didáticos, como 

já mencionamos.  

Dessa forma, ao nos interessarmos pela divisão de frações conceitualmente, 

investigamos como esse tema é abordado em dois livros didáticos brasileiros. Apesar 

de não realizarmos uma pesquisa aprofundada, as informações obtidas nos mostram 

uma distinção da divisão de um número fracionário por um número natural, daquela 
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em que o divisor é fracionário, e a maneira como estas são associadas às 

interpretações de quotição e partição da divisão. 

 

1.2.3  Como a divisão de frações é abordada? 
 

Para termos algum indício de como o tema divisão de frações é abordado, 

analisamos duas coleções de livros didáticos do acervo do CAp-UERJ, instituição 

onde a pesquisadora atua como docente, as quais foram aprovadas no PNLD 

(Programa Nacional do Livro didático) 2014. São elas: 

• MATEMÁTICA: IDEIAS E DESAFIOS (MORI, Iracema; ONAGA, Dulce, 2012) 

• PROJETO VELEAR: MATEMÁTICA (LOPES, Antônio José, 2013) 

Nas duas coleções, divisão de frações é apresentado após soma, subtração e 

multiplicação de frações, nessa ordem. Lopes (2013), apresenta soma e subtração na 

unidade do 6º ano e multiplicação e divisão de frações na unidade do 7º ano, enquanto 

Mori e Onaga (2012) trazem as quatro operações com frações na unidade do 6º ano.  

Ambos apresentam, inicialmente, situações com divisores inteiros, para em 

seguida abordarem divisores fracionários. Lopes (2013), por sua vez, subdivide este 

último caso em outros dois: divisão de um número natural por um número fracionário 

e divisão de um número fracionário por um número fracionário. 

Mori e Onaga (2012, p.188) trazem a situação de meio bolo para ser dividido 

entre duas crianças e Lopes (2013, p.44) indica a metade de 
�
� de quilo de carne. 

Ambos apontam problemas com a ideia de partição e sugerem um esquema 

geométrico para solucioná-los, como nas Figuras 1.6 e 1.7. Lopes (2013, p.44) parece 

evidenciar mais a ideia de partição, em seguida, ao apresentar  �
�# ÷ �, por exemplo, 

como na Figura 1.8.  

Ambos os livros abordam a divisão com divisores fracionários por meio da ideia 

de quotição, inicialmente. Lopes (2013) explica que, ao explorarem as situações de 

um número natural dividido por uma fração, essas “respondem a questões do tipo 

‘quanto cabe em ...’” (LOPES, 2013, p.45). Em seguida, ele apresenta como essa ideia 

pode ajudar em alguns casos que envolvem números fracionários, como, por exemplo, 

2 ÷ 
� (Figura 1.9).  

 



38 
 

Figura 1.6 –  �# ÷ # com a ideia de partição 

 
Fonte: MORI; ONAGA, 2012, p.188. 

 

Figura 1.7 – �� ÷ # com ideia de partição 

 
Fonte: LOPES, 2013, p.44. 

 

Figura 1.8 – 
�

�# ÷ �  com a ideia de partição 

 
Fonte: LOPES, 2013, p.44.  
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Figura 1.9 – # ÷ �
� com a ideia de “quantos cabem” 

 
Fonte: LOPES, 2013, p.45. 

 

Mori e Onaga (2012, p.189), por outro lado, apresentam um exemplo que 

abrange tanto dividendo quanto divisor fracionários. “Dadá quer embalar 
�
� de 

quilograma de balas em saquinhos com 
�
$ de quilograma cada um. Quantos saquinhos 

com balas ela conseguirá fazer?” (MORI; ONAGA, 2012, p.188).  Para solucionarem 

o problema proposto, as autoras identificam a equivalência das frações 
�
� e 

�
� e 

concluem que 

� cabe 6 vezes em 

�
�, portanto 

�
�  ÷ 

� = 6 (Figura 1.10), ou seja, podem 

ser feitos 6 saquinhos.  

 

Figura 1.10 – 
�
�  ÷ �

$ com a ideia de “quantos cabem” 

 
     Fonte: MORI; ONAGA, 2012, p.189. 

  

Os dois livros trazem algoritmos de divisão de frações para tratarem os casos 

em que divisor e dividendo são fracionários. Mori e Onaga (2012, p.189) utilizam o 
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exemplo de 
�
�  ÷ 

�, anteriormente abordado com a ideia de quotas, para explicarem 

uma regra, partindo da informação de que “quando multiplicamos o dividendo e o 

divisor por um mesmo número, diferente de zero, o quociente não se altera” (MORI; 

ONAGA, 2012. p.189), e acrescentando que essa propriedade também vale para 

frações. Multiplicam, assim, tanto o dividendo 
�
� quanto o divisor 


� por 

�
, como na Figura 

1.11.  

 

Figura 1.11 – Multiplicando pelo inverso da fração divisora 

 
     Fonte: MORI; ONAGA, 2012, p.189. 

 

Dessa forma, concluem que o resultado “é igual ao produto de 
�
� pelo inverso 

de 

�” (MORI; ONAGA, 2012. p.189), e apresentam uma regra como na Figura 1.12, a 

qual entendemos tratar-se do algoritmo “inverte e multiplica”.  

 

Figura 1.12 – Algoritmo de divisão de frações 

 
             Fonte: MORI; ONAGA, 2012, p.189. 

 

Diferentemente das autoras, que indicam uma multiplicação de cada uma das 

frações pelo inverso da fração divisora para chegarem a um algoritmo, Lopes (2013) 

sugere uma regra diretamente, pela divisão de numerador por numerador e 

denominador por denominador, respectivamente. Na sequência, são apresentadas 

três contas: 
�
�  ÷ �

�, 
�

�  ÷ �
� e 

�
�  ÷ �

�. 

Na primeira delas, o numerador e denominador da fração dividendo são 

múltiplos do numerador e denominador da fração divisora, respectivamente, o que 

propicia a regra apontada pelo autor, da seguinte forma: 
�
�  ÷ �

� = �÷�
�÷� = �

�. 
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No segundo caso, ao chegar em 
,�
� , por adotar o mesmo procedimento anterior,  

�
�  ÷ �

� = �÷�
�÷� = ,�

� , o autor alerta que, apesar de 
,�
�  não ser fração, é possível chegar 

a uma pela multiplicação de cada um dos termos,1,5 e 2, por dois, como na Figura 

1.13, concluindo que o resultado é 
�
�.  

Em cada uma das duas situações descritas, o autor sugere uma confirmação 

do resultado obtido pela operação inversa, apontando aparentemente uma 

constatação da regra apresentada.  

 

Figura 1.13 – 
�,&
# = �

� 

 
Fonte: LOPES, 2013, p. 48. 

 

Para resolução da terceira conta, 
�
�  ÷ �

�, a sugestão dada refere-se à busca por 

uma fração equivalente a 
�
�, considerando que “tem que ser uma fração em que tanto 

o numerador como o denominador tenham os fatores 5 e 7, para a divisão ser exata” 

(LOPES, 2013, p.50). Dessa forma, multiplica-se tanto o numerador quanto o 

denominador de 
�
� por 5 e 7, fazendo 

�
� =  ��

��, e resolve-se a conta proposta assim 

como as anteriores, da seguinte maneira: 
�
�  ÷ �

� = �.�.�
�.�.�  ÷ �

� = ��
��  ÷ �

� = ��÷�
��÷� = �

�. 
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Os procedimentos adotados anteriormente são generalizados, como na Figura 

1.14, o que indica que a regra  
�
�  ÷ '

( = 
�(
�' funciona para quaisquer números �, �, ) e * 

inteiros. A regra também é apontada na Figura 1.15, em uma referência a uma 

“multiplicação em diagonal” (LOPES, 2013, p.50).  

 

Figura 1.14 – Regra geral 

 
                         Fonte: LOPES, 2013, p. 50. 

 

Figura 1.15 – Multiplicação em diagonal 

 
                                           Fonte: LOPES, 2013, p. 50. 

 

Podemos perceber, assim, que os dois livros didáticos analisados trazem uma 

abordagem conceitual para divisão de frações, inicialmente, utilizando-se da ideia de 

partição, quando tem-se a divisão de uma fração por um número natural, e a ideia de 

quotição, quando tem-se divisor fracionário. No entanto, regras para o caso geral, são 

deduzidas a partir dos exemplos tratados, por meio de procedimentos que não fazem 

referência a nenhuma das duas ideias de divisão, culminando no algoritmo “inverte e 

multiplica”. 

Apesar das ideias de divisão serem evocadas, sentimos falta de uma 

abordagem unificada, que englobe qualquer um dos casos de divisão de frações 

mencionados, para cada uma das ideias, partição e quotição. Identificamos assim uma 

lacuna para situações de quotição que envolvam dividendos fracionários e divisores 

inteiros, assim como para situações de partição que envolvam divisores fracionários. 

Uma vez que este último caso mencionado é explorado na presente pesquisa, 
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acreditamos que essa seja uma contribuição importante para o ensino-aprendizagem 

desse tema, colaborando para que problemas de divisão de frações possam ser vistos 

como casos particulares de divisão, e não como um “caso especial” (BALL, 1988, p.9). 

No Capítulo 2, a seguir, apresentamos o referencial teórico que fundamentam a 

análise dos nossos dados. 
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 2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nesse capítulo, apresentamos o referencial teórico, à luz do qual analisamos 

nossos dados, que são obtidos por meio de questionários e entrevistas, que buscam 

as concepções dos participantes sobre divisão e frações, assim como pelas ações 

dos participantes com o “Cachorro-quente”, material multissensorial desenvolvido em 

nossa pesquisa, conforme descrevemos no Capítulo 4.  

Ao propormos uma atividade com o Cachorro-quente, que permite o tratamento 

da divisão de frações como um caso particular da divisão com a ideia de partição, nos 

interessamos em observar os participantes enquanto eles o exploram, analisando as 

estratégias adotadas e os tipos de pensamento que surgem a partir das experiências 

com o mesmo. Concordamos, assim, com uma perspectiva de que “crucial para a 

produção do conhecimento é a experiência do indivíduo no ato de conhecer, e o fato 

que esta experiência é mediada pelo próprio corpo” (RADFORD; EDWARDS; 

ARZARELLO, 2009, p.92).  

A ligação entre corpo e conhecimento é uma tendência que pode ser 

encontrada em diversos trabalhos, como por exemplo, Lakoff e Núñez (2000), Núñez 

(2008), Barsalou (2008), Arzarello (2008), Radford, Edwards e Arzarello (2009) e 

Healy e Fernandes (2011), dentre outros. Apoiamo-nos, assim, em algumas dessas 

pesquisas, e trazemos alguns aspectos que consideramos importantes para explicar 

nossa concepção sobre conhecimento e aprendizagem matemática.  

 

2.1 Multimodalidade 
 

Conforme já mencionamos, a presente pesquisa abrange o desenvolvimento 

de um material, o qual chamamos de Cachorro-quente, e devemos destacar que, além 

de sua característica multissensorial, consideramos que o ato de manipulá-lo, assim 

como os gestos e movimentos corporais que decorrem das experiências com o 

mesmo, tornam-se partes integrantes no processo de compreender a divisão de 

frações com a ideia de partição. Argumentamos assim que as atividades 

desenvolvidas com o Cachorro-quente são multimodais. 

O termo "multimodal" tem sido utilizado em diferentes campos e contextos, que 

variam desde o estudo da comunicação até exames de processos neurológicos. Para 

Edwards e Robutti (2014, p.7), os significados usados nestes diferentes campos de 
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estudo não são mutuamente excludentes, mas se intersectam e completam um ao 

outro. Em seu artigo, as autoras falam sobre modalidades sensoriais, multimodalidade 

neural e multimodalidade na comunicação.  

Sobre a perspectiva da “natureza multimodal da cognição” (RADFORD; 

EDWARS; ARZARELLO, 2009, p.92), alguns estudos consideram que diferentes 

modalidades sensoriais tornam-se parte integrante dos nossos processos cognitivos 

(e.g. RADFORD; EDWARS; ARZARELLO, 2009, EDWARDS; ROBUTTI, 2014). Além 

dos cinco sentidos clássicos, visão, audição, tato, paladar e olfato, que são 

considerados como modalidades sensoriais primárias, outras quatro modalidades 

sensoriais foram identificadas em seres humanos, e são chamadas de modalidades 

somatossensoriais. São elas, a cinestesia (percepção da localização espacial do 

corpo), o sentido vestibular (sentido de orientação ou equilíbrio), termocepção 

(percepção térmica) e nocicepção (percepção da dor).  

Embora a visão e a audição sejam as modalidades mais importantes usadas 
no ensino formal, outras modalidades sensoriais podem fornecer um suporte 
inconsciente para a compreensão de áreas como a Matemática. Por exemplo, 
o sentido de equilíbrio provido pelo sentido vestibular pode fornecer o 
fundamento para a compreensão do processo algébrico de “balancear” uma 
equação, [...] e a experiência do tato subjaz a compreensão do 
“comportamento” de uma função próximo a uma assíntota. (EDWARDS; 
ROBUTTI, 2014, p.7, tradução nossa) 

 

Gallese e Lakoff (2005), um neurocientista e um linguista, respectivamente, 

utilizam o termo multimodalidade de uma forma específica em seu modelo de como 

conceitos são criados no cérebro. Em seus experimentos, descobriram que certos 

neurônios são ativados não só por ações particulares, mas também pela visualização 

de tais ações sendo executadas por outros. Caracterizam assim, esta ligação entre 

percepção e ação como multimodalidade no nível neuronal. Eles também observam 

que todo o sistema sensório-motor, bem como a própria linguagem, é multimodal.  

Multimodalidade, na Educação Matemática, foi concebida por Radford, 

Edwards e Arzarello (2009, p.91) como sendo “a gama de recursos cognitivos, físicos 

e de percepção que as pessoas utilizam quando trabalham com ideias matemáticas”. 

Os autores explicam que recursos ou modalidades incluem tanto comunicação oral 

quanto escrita simbólica, bem como o desenho, o gesto, a manipulação de artefatos 

físicos e eletrônicos, e vários tipos de movimentos corporais.  

Mais especificamente, de acordo com Ferrara, Robutti e Edwards (2014, 

p.107), multimodalidade inclui gestos, e outros movimentos e estados corporais, como 
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formas de comunicar significados, assim como a língua, imagens e som, com suas 

próprias possibilidades e restrições. “O gesto não é simplesmente uma forma de 

ilustração que acompanha o discurso, mas pode desempenhar um papel importante 

na construção de novos conhecimentos” (FERRARA; ROBUTTI; EDWARDS, 2014,  

p.109). 

As autoras consideram que o gesto parece dar ao aluno a oportunidade de 

expressar novos conhecimentos antes de sua capacidade de expressá-lo em 

palavras, e afirmam que os alunos utilizam o discurso, gestos e outros movimentos 

corporais, dentre outras modalidades, de forma integrada, não uma de cada vez. 

[...] se um aluno faz um gesto icônico de uma linha reta no ar ao discutir a 
solução de um problema, isso pode indicar que ele tem a intuição de que a 
solução é uma linha reta, e a linha reta tem uma representação específica no 
plano cartesiano. Esse entendimento pode ou não ser expresso ainda através 
do registro simbólico de uma equação ou uma representação numérica em 
uma tabela de duas variáveis. (FERRARA; ROBUTTI; EDWARDS,, 2014,  
p.109, tradução nossa)  

 

Nosso estudo, assim, contempla atividades multimodais desenvolvidas com o 

Cachorro-quente, o qual concebemos como sendo um instrumento matemático, 

segundo Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013), conforme explicamos adiante. 

Antes, trazemos algumas ideias relacionadas ao papel da ação e da percepção para 

a aprendizagem.   

 

2.2 Aprendizagem percepto-motora 
 

O argumento de que a cognição é fortemente baseada no corpo, é sustentada 

por Gallese e Lakoff (2005, p.1), que afirmam que conhecimento conceitual é 

corporificado, sendo este mapeado dentro do nosso sistema sensório-motor. A 

principal consequência disso para teorias educacionais, de acordo com Arzarello 

(2008, p.2), consiste em acentuar o papel de formas de aprendizagem percepto-

motoras e multimodais.   

Ao discorrer sobre formas de representação de conhecimento, Arzarello (2008, 

p.4) menciona uma forma de aprendizagem que envolve interpretação de símbolos, 

linguísticos, matemáticos ou lógicos, e o uso deles para reconstruir objetos, seus 

significados e representações mentais.  

É uma forma sofisticada de conhecer e requer consciência dos 
procedimentos e a apropriação dos símbolos utilizados e seus significados. A 
respeito disso, notamos que o ensino "tradicional" em Matemática, e que é 
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geralmente caracterizado como "transmissivo", baseia-se, quase que 
exclusivamente, neste meio de aprendizagem. Contudo, os alunos que não 
são capazes de aprender desta forma, necessariamente não estão 
envolvidos no processo simbólico e tentarão lembrá-lo por memorização. O 
risco de usar símbolos de forma mecânica é grande, e pode causar mal-
entendidos e erros. (ARZARELLO, 2008, p.4, tradução nossa). 

 

Por outro lado, a forma de aprendizagem percepto-motora, segundo Arzarello 

(2008, p.4), envolve ação e percepção e produz aprendizagem baseada em fazer, 

tocar, mover e ver. Ela não só caracteriza a primeira fase de desenvolvimento 

cognitivo, mas também está envolvida em processos de aprendizagem mais 

avançadas.  

Esta forma de aprendizagem desafia a forma tradicional de ensino baseado 
principalmente na transmissão de conteúdos por meio da linguagem formal. 
De fato a Matemática é frequentemente concebida como uma linguagem 
puramente formal e que trata de conceitos abstratos. (ARZARELLO, 2008, 
p.4, tradução nossa). 

 

O papel da ação percepto-motora nos processos de conhecimento também é 

enfatizado por Nemirovsky (2003), o qual afirma que “a compreensão de um conceito 

matemático, em vez de ter uma essência de definição, abrange diversas atividades 

percepto-motoras, que se tornam mais ou menos ativas, dependendo das 

circuntâncias”. Uma função trigonométrica, por exemplo, pode ser vista como uma 

componente de movimento circular ou como uma soma infinita de potências, 

ocasionando atividades percepto-motoras distintas. O autor acrescenta que “aprender 

uma abordagem diferente para o que parece ser a ‘mesma’ ideia, longe de ser 

redundante, muitas vezes requer um engajamento de recursos percepto-motores 

completamente diferentes” (NEMIROVSKY, 2003, p.108). 

Concordamos com Nemirovsky (2003), e acreditamos que a compreensão da 

divisão de frações pode ser favorecida por meio de atividades percepto-motoras que 

explorem as ideias de quotição e partição, sendo esta última destacada na presente 

pesquisa. Dessa forma, conseguimos nos afastar do risco apontado por Arzarello 

(2008) do uso de símbolos de forma mecânica, e consequentemente do que o autor 

caracteriza como ensino transmissivo, por não preconizarmos o processo de 

memorização ou simbolismo. 
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2.2.1. Integração percepto-motora na aprendizagem d e Matemática 
 

Um instrumento matemático, como propõem Nemirovsky, Kelton e 

Rhodehamel (2013), é uma ferramenta material e semiótica, juntamente com um 

conjunto de práticas corporificadas para seu uso na Matemática, que “possibilita o 

praticante produzir, transformar, ou elaborar sobre formas expressivas (por exemplo, 

gráficos, equações, diagramas ou conversa matemática) que são reconhecidos dentro 

da cultura matemática” (NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, p.6). 

Enquanto muitos estudiosos, como Piaget e seus descendentes intelectuais, 
reconhecem a atividade sensório-motora como um precursor necessário para 
o pensamento matemático genuíno, a marca de cognição corporificada que 
inspira nosso trabalho visa a questionar dualismos entre corpo e mente, entre 
o "exterior" e "interior", entre perceptivo e conceitual, e, o mais importante, 
entre corporal, expressão mediada por ferramenta e o que estudiosos da 
Educação Matemática concedem o status de "compreensão matemática". 
(NEMIROVSKY, KELTON, RHODEHAMEL, 2013, p.7, grifo dos autores, 
tradução nossa) 

 

Ademais, assim como destacam os autores, julgamos importante comparar a 

definição de instrumento apresentada, com a abordagem adotada pela teoria da 

gênese instrumental. Essa teoria baseia-se no processo de elaboração do instrumento 

pelo sujeito, enquanto o sujeito transforma o artefato para servir aos seus propósitos, 

e desenvolve um conjunto de esquemas mentais que especificam o uso do artefato 

sob certas condições. Os estudiosos dessa teoria diferenciam o artefato, fisicamente 

instanciado, do instrumento, o qual consideram uma "entidade mista" (ARTIGUE, 

2002, p. 250), que compreende o dispositivo físico, juntamente com esquemas 

mentais que detalham sua utilização em determinados tipos de situação. 

O instrumento é diferenciado do objeto, material ou simbólico, no qual baseia-
se e para os quais é utilizado o termo "artefato". Assim, um instrumento é uma 
entidade mista, parte artefato, parte esquemas cognitivos que o tornam um 
instrumento. Para um dado indivíduo, o artefato no início não tem um valor 
instrumental. Se torna um instrumento por meio de um processo, chamado 
gênese instrumental, envolvendo a construção de sistemas pessoais ou, mais 
geralmente, a apropriação dos regimes sociais pré-existentes. (ARTIGUE, 
2002, p.250, tradução nossa)  
 

A teoria da gênese instrumental caracteriza-se por uma abordagem dialética, 

que visa correspondências entre ação e conceituação, segundo Nemirovsky Kelton e 

Rhodehamel (2013). Em vez disso, os autores ressaltam uma abordagem não-dualista 

para instrumentos matemáticos, enfatizando as experiências vividas, explicando que 

o mundo muda para o aluno enquanto ele aprende a usar um instrumento. Dessa 

forma, identificam tanto fluência com a ferramenta quanto pensamento e 
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aprendizagem matemática nas relações evolutivas entre ação e percepção, quando 

os alunos se envolvem com um artefato físico.   

Propomos que o conhecimento matemático é constituído por - não 
dialeticamente relacionado com - uso de ferramentas corporficadas. Isto 
significa que o nosso projeto analítico não é uma das correspondências 
realizadas entre atividade física visível e processos de pensamento 
matemáticos formais e inferidos; em vez disso, tomamos a aprendizagem 
matemática inerentes às transformações na experiência corporal vivida. 
(NEMIROVISKY; KELTON; RHODEHAMEL,  2013, p.8, tradução nossa)  

 

Nemirovsky, Kelton e Rhodamel (2013) sugerem, dessa maneira, que é 

censurável separar a competência matemática de um engajamento motor habilidoso 

e perceptivo com as ferramentas da disciplina, “[...] assim como não se fala da 

competência de um violinista como algo dissociado do movimento rápido de seus 

dedos sobre as cordas e a dança treinada de seus olhos através de uma partitura 

musical [...]” (NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013, p.7). Justificam, 

portanto, a razão pela qual escolhem utilizar o termo instrumento, uma palavra que 

conota intencionalmente a cultura da música.  

Foi demonstrado, por exemplo, que quando pianistas profissionais ouvem 
uma peça de piano eles involuntariamente dispõem os dedos em 
correspondência às notas que ouvem.  Por outro lado, uma relativa falta de 
fluência é frequentemente detectada quando algum praticante não alcança 
tal integração global. (NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013, p.2, 
tradução nossa). 

 
Ao aprender uma nova habilidade, é comum que se passe por fases em que 

aspectos perceptuais e motores da atividade parecem ser discordantes. “[...] ao 

aprender a tocar um instrumento musical de corda há uma divergência comum entre 

o som que uma pessoa pretende gerar (ou seja, um som que a pessoa ouve outros 

produzindo) e seu dedilhado sobre as cordas”. (NEMIROVSKY, KELTON, 

RHODEHAMEL, 2013, p.2).   

O aluno adulto de um segundo idioma, por exemplo, muitas vezes sente 
incongruência de seus arranjos motores das cordas vocais, lábios, e língua, 
com os sons que ouve-se produzindo. O mesmo pode ser dito da 
aprendizagem do jogo de basquete, a dança salsa, aprender a tocar guitarra, 
condução de carro, e inúmeras outras atividades. (NEMIROVSKY; KELTON; 
RHODEHAMEL, 2013, p.11, tradução nossa).  

 

Os autores referem-se à realização desse entrelaçamento de aspectos 

perceptivos e motores, no uso de ferramentas, como “integração percepto-motora” 

(NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013, p.2, grifo dos autores).  Sugerem, 

assim, que a transição de discordância entre os aspectos perceptuais e motores, para 
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a sua integração, é comum a toda a aprendizagem, ou seja, a integração percepto-

motora é uma etapa para a fluência em qualquer campo.  

O uso fluente de um instrumento matemático permite a criação cultural 
reconhecível em domínios matemáticos, assim como instrumentos musicais 
possibilitam os praticantes produzirem diferentes tipos de música que os 
membros de comunidades musicais reconhecem ou aceitam. 
(NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013, p.3, tradução nossa) 
 

Concordamos que “[...] aprendizagem matemática consiste em transformações 

no engajamento corporal dos aprendizes em práticas matemáticas” (NEMIROVSKY; 

KELTON; RHODEHAMEL, 2013, p.6) e, ao concebermos o Cachorro-quente como 

um instrumento matemático, segundo Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013), 

pretendemos observar os participantes da presente pesquisa enquanto estes 

aprendem a “tocá-lo”. Além disso, nos interessamos também pelos procedimentos 

adotados pelos participantes para a resolução de problemas de partição na ausência 

do Cachorro-quente, buscando indícios de imaginação matemática. 

 

2.3 Imaginação matemática  
 

A aprendizagem matemática é o desenvolvimento de um tipo particular de 

imaginação, a "imaginação matemática", segundo Nemirovky e Ferrara (2009, p.159). 

Para os autores, a imaginação na aprendizagem matemática tem um papel central 

para as atividades perceptuais e motoras dos alunos, uma vez que imaginar leva em 

conta possibilidades para a ação, mantendo assim um estado de prontidão para a 

promulgação de possíveis ações. 

Um ponto-chave é que a atividade de imaginar é totalmente parte de qualquer 
atividade perceptual e motora.  Nós percebemos, digamos, um carro se 
aproximando, de maneiras completamente diferentes se consideramos a 
possibilidade de sermos atingido por ele ou não. Da mesma forma, 
procedemos de maneiras completamente diferentes para pegar algum objeto 
dependendo do possível peso que atribuímos a ele. (NEMIROVSKY; 
FERRARA, 2009, p.160, tradução nossa) 
 

Conhecimento conceitual é corporificado, segundo Gallese e Lakoff (2005, p.2), 

que argumentam que ele é mapeado dentro do nosso sistema sensório-motor, como 

já mencionamos. Esses autores refletem que o sistema sensório-motor não somente 

fornece estrutura para conteúdo conceitual, mas também caracteriza o conteúdo 

semântico dos conceitos em termos da maneira que funcionamos com nossos corpos 

no mundo. Por conseguinte, discutem e assumem uma descoberta importante da 
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neurociência: “Imaginar e fazer usam um substrato neural compartilhado”. (GALLESE; 

LAKOFF, 2005, p.2, grifo dos autores). 

Consoantes com o argumento apresentado, Nemirovsky e Ferrara (2009, p. 

161) acrescentam que a perspectiva da cognição corporificada rejeita a noção de que, 

por trás de atividade percepto-motora há uma “mente”, repleta de proposições formais 

e regras de inferência, que acionam as primeiras. Ao invés disso, declaram que aquilo 

que reconhecem como racional, está na verdade inserido nas ações corporais.  

O que quer que nós podemos reconhecer como racional, baseado em regras, 
ou inferencial, é totalmente inserido em nossas ações corporais; percepção e 
atividade motora não funcionam como entrada e saída para o domínio 
"mental"; o que costumamos reconhecer como mentais são atividades 
percepto-motoras inibidas e resumidas que não atingem a periferia do nosso 
sistema nervoso. (NEMIROVSKY; FERRARA, 2009, p.161, tradução nossa)      
            

Apesar de acharem a caracterização de cognição corporificada de Gallese e 

Lakoff (2005) esclarecedora, Nemirovsky e Ferrara (2009) acreditam que ela ainda é 

carente de um aspecto crucial para análise de seus estudos, e explicam a necessidade 

de incluir a atividade de imaginação no que os primeiros autores chamam de sistema 

sensório-motor. Sugerem assim o uso do termo “atividade percepto-motora-

imaginária”. (NEMIROVSKY; FERRARA, 2009, p.162). 

Ampliar o alcance da cognição corporificada para incorporar o imaginário 
ajuda-nos a deslocar a nossa atenção de "o que é" para "o que poderia ser". 
"O que é" parece orientação natural da atividade percepto-motora. Imaginar 
traz à tona possibilidades puras ou empíricas (isto é, "o que poderia ser") 
moldando o curso da atividade percepto-motora [...]  (NEMIROVSKY, 
FERRARA, 2009, p.173, tradução nossa) 

 

Entendemos assim que a imaginação desempenha um papel importante para 

a generalização de propriedades matemáticas, ao considerarmos a generalização 

como consequência de um reconhecimento de ações percepto-motora-imaginárias, a 

partir do engajamento corporal em casos particulares. 

Como destacam Healy e Fernandes (2011), ao assumirmos que a cognição é 

situada e corporificada, rejeitamos a visão da aprendizagem matemática como um 

processo de descontextualização no qual a abstração compreende propriedades, 

relações e objetos separados dos contextos em que eles foram encontrados. 

Concordamos com as autoras que a abstração está relacionada à apreciação 

consciente das relações generalizadas implicadas nas próprias expressões dos 

sujeitos, incluindo comunicação oral e gestos.  
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Ao enfatizarmos a importância de atividades percepto-motoras para a 

generalização, consideramos que tal “separação” do concreto ocorre apenas de forma 

física, o que não impede que correlações ainda sejam feitas por um ato de imaginação.  

A seguir, apresentamos as concepções de Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2012) 

a respeito da imaginação e como esses autores a relacionam com gestos, abordando 

a noção de trazer em quase-presença objetos ou eventos ausentes, definindo, assim, 

fantasmas.  

 

2.3.1 Gestos e imaginação  
 

Ao analisarem o papel do gesto na imaginação, Nemirovsky, Kelton e 

Rhodehamel (2012) o descrevem como sendo o processo corporificado de trazer 

objetos e eventos em “quase-presença”, durante interação social. De modo geral, os 

autores relacionam a imaginação à experiência da quase-presença, ou seja, o ato de 

trazer à presença algo que está ausente fisicamente no momento, e  sugerem o 

reconhecimento de gestos como componentes-chave de fantasmas, que seriam os 

objetos quase-presentes que são produzidos através de expressões multimodais.  

Na maioria das vezes nós não imaginamos para simular ações, mas para 
habitar um mundo que transcende o nosso meio material, para trazer o 
ausente em quase-presença, incluindo o que está ausente porque ele não 
existe. Habitando ou ocupando mundos que se fundem e cruzam fronteiras 
entre o real e o fictício, razoável e absurdo, recordação e inovação, nós 
experimentamos possibilidades inesperadas que permeiam a vida cotidiana. 
(NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2012, p. 6, tradução nossa)  
 

Os autores utilizam-se da noção de vazio, diferenciando-o do nada, para 

descrever o que entendem por fantasmas. Explicam a noção de vazio por meio do 

exemplo de um copo vazio. “Um copo vazio define um interior que tem uma certa 

forma, localização, e potencial para ser preenchido por determinadas substâncias e 

não por outras (por exemplo, a água quente pode derreter um copo de plástico)” 

(NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2012, p. 10). O vazio de um copo não é 

um objeto em si próprio, é um derivado do copo, mas tem características do objeto 

copo, correlacionadas com as ações e sensações relacionadas a este mesmo objeto. 

“Por exemplo, a minha sede e movimento da mão para pegar o copo para enchê-lo 

com água estão correlacionados a como percebermos o vazio do copo. Está claro que 

esse vazio não deve ser identificado com o nada” (NEMIROVSKY; KELTON; 

RHODEHAMEL, 2012, p.10).  
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Fantasmas são relacionados com experiências vividas reais, segundo os 

autores, tendo estes qualidades que os distinguem do nada. Assim, ao descreverem 

fantasmas como vazio, explicam que o corpo é o único capaz de fazer o papel do copo 

no caso de um fantasma, como, por exemplo, quando um mímico infla um balão 

fantasma segurando-o em seguida como se estivesse cheio de gás. Chamam atenção 

para as várias vertentes das atividades corporais que estão envolvidas em sua 

mímica: olhar, movimentos dos braços e das mãos, movimento dos dedos, respiração, 

postura, expressão facial, e assim por diante. 

Os corpos vivos são os únicos capazes de gerar o tipo de vazio que 
experimentamos como fantasmas. Por exemplo, pantomima é um tipo de 
execução pública que envolve a constituição de fantasmas como 
"experiências vividas reais" para o mímico e seu público.  
[...] O corpo ativo da mímica cria um vazio em torno dela que parece 
adequado para envolver um balão em estados diferentes. A ausência de um 
balão, perceptivelmente presente, não nos impede de percebê-lo pela 
manifestação do seu corpo, uma experiência que comumente chamamos de 
imaginação. (NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2012, p.10, 
tradução nossa)  
 

Assim, em seus estudos, Nemirovisky, Kelton e Rhodehamel. (2012, p.41) 

concluem que os gestos não são apenas componentes-chave do imaginário, eles 

também podem promulgar novas percepções categoriais sobre os próprios objetos 

que trazem em quase-presença. 

Diante da presente pesquisa, que preconiza o uso de um instrumento 

matemático para abordar a divisão de frações com a ideia de partição, além de 

observarmos as interações dos participantes com o instrumento, nos interessamos 

também pelas estratégias adotadas tanto na sua ausência quanto perante suas 

limitações. Indagamo-nos como esses sujeitos procederão, e se apresentarão algum 

indício de imaginação, engajando-se em atividades percepto-motora-imaginárias, ou 

intenção de trazer em quase-presença o objeto ausente ou inexistente. 

Apresentamos, em seguida, um aporte teórico que aponta o papel da 

simulação para a cognição, reconhecendo o papel da ação e da percepção para 

aprendizagem.  
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2.4 Simulação  
 
Simulação é “a re-enação2 de estados perceptivos, motores e estados 

introspectivos adquiridos durante a experiência com o mundo, corpo e mente”. 

(BARSALOU, 2008, p.1). Quando o conhecimento é necessário para representar 

posteriormente uma certa categoria3, representações multimodais capturadas durante 

as experiências nesses casos são reativadas para simular como o cérebro 

representou percepção, ação e introspecção associadas aos objetos dessa categoria.  

Para Barsalou (2008), simuladores existem para representar uma categoria, ele 

pode suscitar a re-enação de pequenos subconjuntos de seu conteúdo, como 

simulações específicas. Todo o conteúdo para bicicletas, por exemplo, reside 

implicitamente no mesmo simulador de bicicleta e assim a re-enação de diversos 

subconjuntos podem acontecer em diferentes ocasiões, e adaptados para contextos 

específicos. Segundo o autor, um simulador de bicicleta, por exemplo, pode simular 

uma bicicleta de turismo em uma ocasião e uma bicicleta de montanha em outra, 

segundo Barsalou. 

 
Todo o conteúdo em um simulador nunca se torna ativo simultaneamente − 
apenas pequenos subconjuntos tornam-se ativos para representarem a 
categoria em ocasiões particulares. Diversos fatores como frequência, 
atualização e contexto determinam as simulações que se tornam ativas 
durante uma simulação específica da categoria. (BARSALOU, 2009, p.1282, 
tradução nossa) 

 

Re-enações inconscientes podem ocorrer com frequência, juntamente com re-

enações conscientes, durante percepção, memória, conceitualização, compreensão e 

raciocínio, de acordo com Barsalou (2009, p.1281). Quando re-enações atingem a 

consciência, elas podem ser vistas como constituindo imagens mentais, uma vez que 

as imagens normalmente são assumidas como sendo conscientes. O autor ressalta 

que simulações quase nunca são re-enações exatas das instâncias das categorias 

previamente experimentadas. Na verdade, as simulações normalmente só acarretam 

a re-enação de instâncias parcialmente, com vários fatores produzindo distorção, e 

                                                           
2 Para a tradução de “re-enactment” usamos o termo “re-enação”, assim como Silva, Frant e Powell 
(2013) que explicam que a palavra “enação” indica a ideia de “providenciar uma encenação”. 
3 Barsalou (1999) sugere uma maneira diferente de pensar sobre a categorização, por meio de uma 
abordagem mais dinâmica e corporificada, enquanto “muitas teorias assumem que estruturas amodais 
relativamente estáticas determinam membros de uma categoria (por exemplo, definições, protótipos, 
exemplares, teorias)” (BARSALOU, 1999, p.587). 
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“representam instâncias de uma categoria na sua ausência durante a memória, 

linguagem e pensamento.” (BARSALOU, 2009, p.1282) 

Barsalou (2008) integra simulação com cognição situada, propondo que as 

simulações normalmente contextualizam as categorias que representam em situações 

de fundo, que incluem objetos, agentes, ações, eventos e estados mentais, como 

explicamos a seguir. 

 
2.4.1 Conceitualizações Situadas 
 
Segundo Barsalou (2009), “os conceitos não são tipicamente processados 

isoladamente, mas sim tipicamente estabelecidos em situações de fundo, eventos e 

introspecções” (BARSALOU, 2009, p.1283). A conceitualização de bicicleta, por 

exemplo, não envolve a representação da mesma de maneira isolada, mas sim em 

situações relevantes.  

Se a experiência perceptiva assume a forma de uma situação, e se uma 
representação conceitual simula experiência perceptiva, então a forma de 
uma representação conceitual deve assumir a forma de uma situação 
percebida. Quando as pessoas constroem uma simulação para 
representarem uma categoria, elas devem simular a categoria numa situação 
perceptiva relevante, não isoladamente. (BARSALOU, 2009, p. 1283, 
tradução nossa) 

 
Para Barsalou (2009), categorias são representadas por meio de conceitualizações 

situadas, em diferentes ocasiões, porque uma única conceitualização geral seria muito 

vaga para dar suporte a inferências relevantes em situações específicas. Dessa 

forma, uma complexa simulação multimodal torna-se ativa para representar uma 

conceitualização situada, como a de andar de bicicleta, por exemplo, a qual 

assemelha-se à simulação das ações do agente, como pedalar, trocar marchas e olhar 

o trânsito, mas também pode incluir simulações de estados internos, “tais como 

esforço, felicidade, objetivo de chegar a um destino, plano de uma rota e motivação 

para alcançar a velocidade máxima.” (BARSALOU, 2009, p.1283). 

De acordo com o ponto de vista proposto aqui, entretanto, o sistema cognitivo 
produz muitas conceitualizações situadas diferentes de bicicleta, sendo cada 
uma delas adaptada para ajudar um agente a interagir com bicicletas em 
diferentes situações. Por exemplo, uma conceitualização situada para 
bicicleta pode abranger pedalar uma bicicleta, enquanto outras podem 
abranger trancar uma bicicleta, consertar uma bicicleta e assim por diante. 
Deste ponto de vista, o conceito para a bicicleta não é uma única 
representação genérica para a categoria. Em vez disso, o conceito é a 
habilidade ou a capacidade de produzir uma grande variedade de 
conceitualizações situadas que sustentam a realização de objetivos em 
contextos específicos. (BARSALOU, 2009, p.1283, tradução nossa) 
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Uma conceitualização situada, segundo Barsalou (2009), consiste de 

simulações de diferentes simuladores, “Nesse contexto, simuladores implementam os 

conceitos subjacentes ao conhecimento, e as conceitualizações situadas capturam 

padrões de simulação multimodal associada às situações frequentemente 

experienciadas.” (BARSALOU, 2009, p.1281). Sendo assim, uma conceitualização 

situada para andar de bicicleta provavelmente inclui simulações de simuladores de 

pessoas, objetos, ações, introspecções e configurações. Portanto, um único simulador 

sozinho não produz uma conceitualização situada, e, em vez disso, muitos 

simuladores produzem os componentes que uma conceitualização situada contém. 

[...] um conceito é equivalente a um simulador. São os processos de 
conhecimento e acompanhamento que permitem a um indivíduo representar 
adequadamente algum tipo de entidade ou evento. Um determinado 
simulador pode produzir simulações ilimitadas de um tipo, com cada 
simulação proporcionando uma conceitualização diferente do mesmo. 
Enquanto um conceito representa um tipo em geral, uma conceitualização 
fornece uma maneira específica de pensar sobre ele. Por exemplo, o 
simulador para cadeira pode simular muitas cadeiras diferentes sob muitas 
circunstâncias diferentes, cada uma compreendendo uma conceitualização 
diferente da categoria. (BARSALOU, 1999, p.587, tradução nossa) 

 

Por conseguinte, uma conceitualização situada tipicamente simula quatro tipos 

básicos de informações de uma perspectiva particular, de acordo com Barsalou (2009, 

p.1283). São elas: (i) as percepções de pessoas e objetos relevantes, (ii) ações, (iii) 

introspecções e (iv) as configurações. “Colocando tudo isso junto, uma 

conceitualização situada é uma simulação multimodal de uma situação de múltiplos 

componentes, com cada componente modal simulado no respectivo sistema neural.” 

(BARSALOU, 2009, p.1283). 

Pela re-enação de ações e introspecções de uma perspectiva particular, uma 
conceitualização cria uma experiência do conceitualizador estar na situação 
- a situação não é representada como independente e separada do 
conceitualizador. (BARSALOU, 2009, p.1284, tradução nossa) 

 

 Uma conceitualização situada é um modelo complexo, o qual abrange 

componentes multimodais que representam uma situação familiar. Quando um 

componente deste modelo corresponde a algo experienciado, este torna-se ativo na 

memória, inferindo, assim, outros componentes do modelo. “Quando uma situação 

parcialmente vista ativa uma conceitualização situada, a conceitualização completa o 

modelo que a situação sugere.” (BARSALOU, 2009, p.1284). Tal inferência encontra 

justificativa em situações anteriores, nas quais os componentes do modelo 

aconteceram simultaneamente. 
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 [...] simuladores, simulações e conceitualizações situadas têm papel central 
para cognição. Além de representar conhecimento, esses sistemas 
proporcionam uma poderosa e onipresente fonte de previsão. Com efeito, o 
cérebro pode ser visto como um sistema coordenado que gera um fluxo 
contínuo de previsões multimodais durante a ação situada e interação social. 
(BARSALOU, 2009, p.1287, tradução nossa) 

 

Portanto, caso um único componente de uma conceitualização situada seja 

percebido, este pode ativar a simulação de outros componentes, como previsões do 

que poderia acontecer na sequência. Se considerarmos uma conceitualização de 

fazer café, por exemplo, uma pessoa, ao visualizar um pote que armazena pó de café, 

pode antecipar outras situações, como pegar a cafeteira, o prazer de beber o café ou 

até mesmo a sensação de sentir-se mais animado. Caso essa conceitualização 

situada se torne ativa, ou seja, o café seja feito, seus componentes simulados podem 

monitorar percepções, ações e introspecções como elas realmente ocorrem, 

avaliando se as previsões da conceituação situada são satisfeitas. 

Assim, previsões simuladas podem ser adaptadas à experiência real à medida 

em que ela ocorre, avaliando se os eventos aconteceram como previsto. “Se as 

previsões iniciais corresponderem, então a conceitualização ativa pode ser confiável 

para fornecer previsões adicionais. Se não, uma nova conceitualização deve ser 

recuperada ou construída”. (BARSALOU, 2009, p.1284)  

Concordamos com Barsalou (2009) que o conceito não é uma única 

representação genérica para uma categoria, e, dessa maneira, observamos e 

analisamos como os participantes da pesquisa conceituam divisão, investigando as 

componentes multimodais desta conceitualização. Esperamos, dessa maneira, 

conseguir traçar um panorama a respeito de divisão, com a expectativa de 

compreender como a divisão de frações pode ser inserida no mesmo contexto. 

 A seguir apresentamos alguns estudos que, de alguma maneira, relacionam-

se com a presente pesquisa. 
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3. PESQUISAS ANTERIORES  
 

Pretendemos, na presente pesquisa, tratar a divisão de frações como um caso 

particular da divisão com a ideia de partição, como explicamos anteriormente. Diante 

disso, nos interessamos por estudos que apontam as concepções dos participantes 

sobre divisão, buscando identificá-las perante uma das duas ideias, quotição e 

partição. 

De acordo com Lautert e Spinillo (2002, p.237), “antes mesmo de entrarem na 

escola, as crianças já apresentam um conhecimento espontâneo sobre vários 

conceitos matemáticos, dentre eles a divisão”, pelas suas experiências cotidianas.  

Embora de natureza complexa, a divisão está presente, desde cedo, em 
diversas atividades do cotidiano, como por exemplo, dividir objetos com um 
parceiro, repartir quantidades (discretas ou contínuas) em partes iguais, 
colocar uma mesma quantidade de objetos em diversos recipientes 
(LAUTERT; SPINILLO, 2002, p.237).  

 

Lautert e Spinillo (2002), em seu trabalho, ao analisarem respostas de crianças 

sobre o que é dividir, separam aquelas que remetem a uma noção matemática 

daquelas que não. Por exemplo, a resposta “Dividir é assim, por exemplo, se eu tenho 

uma quantidade de ... de coisas, eu quero... eu quero colocar em cada grupo igual, eu 

tô dividindo, eu tô colocando em cada grupo a mesma quantia” (LAUTERT; SPINILLO, 

p.237), traz uma noção matemática, enquanto “Dividir é .... dividir as coisas com os 

outros” define a divisão em termos de compartilhar algo com alguém. 

Neste estudo, foram entrevistadas oitenta crianças entre 5 e 9 anos, as quais 

tendiam a não associar divisão a uma noção matemática ou, quando o faziam, era de 

natureza geral ou relacionada à ideia de partição. Para chegar a tal conclusão, as 

pesquisadoras classificaram as respostas sobre “o que é dividir” em quatro tipos: 1) a 

criança não sabe definir divisão; 2) a definição da criança não envolve uma noção 

matemática; 3) a criança associa a divisão a outras operações e 4) a criança apresenta 

uma noção matemática associada exclusivamente à divisão.  

O quarto tipo foi classificado em três subcategorias: 4a) a criança se refere à 

divisão de modo geral; 4b) a criança associa a divisão à ideia de partição e 4c) a 

criança associa a divisão à ideia de quotição. As autoras descrevem que definições 

dos tipos 1, 2 e 3, são mais adotadas pelas crianças sem instrução formal sobre 

divisão, enquanto as definições dos tipos 4a e 4b são mais usadas pelas crianças com 
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alguma instrução formal sobre o assunto. No geral, a ideia de quotas, tipo 4c, foi pouco 

observada. 

O estudo de Lautert e Spinillo (2002) sugere, assim, que, dentre as duas ideias, 

quotição e partição, a segunda aproxima-se mais da concepção que as crianças têm 

sobre o que é dividir. Dessa forma, nos questionamos se participantes de outra faixa 

etária, com um pouco mais de instrução formal a respeito do tema, associam também 

a divisão à ideia de partição.  

Em relação à divisão de frações, trazemos um estudo de Ball (1988), com 

futuros professores, que, ao serem convidados a desenvolver uma representação, que 

poderia ser uma história, uma figura ou uma situação real da sentença 1 �
� ÷ 

�, 

buscavam por situações com a ideia de partição. Participaram da pesquisa 18 futuros 

professores, dos quais apenas 5 apresentaram uma representação apropriada, a qual 

envolvia a ideia de medida, referindo-se a quantos meios cabem em 1 �
�. Dentre os 

demais, 5 participantes apresentaram representações que não correspondiam ao 

problema, e o erro mais frequente, segundo a pesquisadora, era a representação da 

divisão por 2 ao invés da divisão por ½, enquanto 8 participantes não foram capazes 

de gerar qualquer representação. 

Os participantes que não formularam qualquer representação, foram separados 

em dois grupos, aqueles que perceberam o problema conceitual e aqueles que 

pareciam pensar que essa não era uma tarefa viável. O primeiro grupo é composto 

pelos participantes que inicialmente propuseram histórias ou modelos que 

representavam uma divisão por 2 e eles mesmos perceberam o equivoco, mas não 

puderam descobrir o que divisão por ½ significa. O segundo grupo era formado por 

aqueles que pensavam que “a divisão 1 �
� ÷ 

� não poderia ser representada em termos 

do mundo real” (BALL, 1988, p.14). 

 De acordo com Ball (1988, p.14), o fato dos participantes tenderem a pensar 

somente em termos da interpretação partitiva da divisão, traz um novo olhar sobre o 

motivo pelo qual a tarefa de apresentar um significado para 1 �
� ÷ 

� foi tão difícil. 

As dificuldades que os participantes tiveram, incluindo aqueles que 
conseguiram gerar uma representação adequada, sugerem um entendimento 
estreito de divisão. Enquanto eles se preocupavam com as frações no 
problema, eles também apenas consideraram a divisão em termos partitivos: 
formar um certo número de partes. Este modelo de divisão corresponde 
menos facilmente à divisão com frações do que a interpretação de medida da 
divisão. (BALL, 1988, p.14, tradução nossa) 
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 Dessa forma, mesmo aqueles participantes que apresentaram a ideia de 

quotição para divisão de frações, associam divisão primeiramente à partição, como 

mencionado por Ball (1988, p.14), ainda que esta ideia, segundo a autora, seja menos 

fácil de associar à divisão de frações.  

A dificuldade da interpretação da divisão de frações também é identificada na 

pesquisa de Borko, Eisenhart, Brown, Underhill, Jones e Agard (1992), que descrevem 

um episódio no qual uma licencianda em Matemática, a Srta. Daniels, durante seu 

estágio, ao deparar-se com a pergunta de uma aluna em uma aula de revisão, não 

consegue fornecer uma justificativa para o algoritmo “inverte e multiplica”. A 

licencianda começa sua explicação da seguinte maneira: 

Bem, como vocês aprenderam antes, quando você divide uma fração por uma 
fração, o processo é inverter a segunda e, em seguida, multiplicar. E digamos 
que temos uma parede, ok, e dividimos em quartos, ¼ dela já está pintada, 
ok. Então nós temos ¾ dela para pintar. Certo? Vocês concordam comigo? 
(BORKO et al. 1992, p.197, tradução nossa) 

 

A Srta. Daniels, ao buscar uma representação para a divisão 
�
� ÷ 

�, traz uma 

situação em que uma parede encontra-se parcialmente pintada, restando ¾ da 

mesma, ainda para receber a tinta. Assim, desenha um retângulo no quadro, dividido 

em quatro partes congruentes, e indica uma das partes como se estivesse pintada, 

colorindo-a. Ela acrescenta que só há tinta suficiente para pintar metade dos três 

quartos que restam, e desenha, em seguida, uma linha no meio da parte que não 

havia sido pintada ainda. Ao concluir, assim, que faltaria 
�
� para ser pintado, logo 

percebe que havia cometido algum erro e, sem conseguir providenciar um exemplo 

concreto, ela pede para que os alunos prossigam com a regra, enquanto ela pensa 

em outra situação, o que não é alcançado.  

No episódio descrito, percebemos que a licencianda confunde 
�
� ÷ 

� com 
�
� ÷ 2, 

assim como identificado no estudo de Ball (1988). Os autores do artigo explicam que, 

em uma de suas aulas da graduação, uma justificativa para a divisão de frações com 

a ideia de quotição foi apresentada para a Srta Daniels. Eles perceberam que, no 

momento em que ela começou a apresentar o exemplo para os alunos, parecia ter 

alguma lembrança da explicação que lhe havia sido dada, confundindo, entretanto, 

seu desfecho. Parece que a licencianda buscava uma justificativa que envolve 

partição, sem sucesso, exatamente como sugerido por Ball (1988).  
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Sendo assim, diante dos estudos de Lautert e Spinillo (2002) e Ball (1988), com 

números naturais e fracionários, respectivamente, que apontam, como descrevemos, 

uma ligação entre a divisão e a ideia de partição, em nossa pesquisa, além das ideias 

associadas à divisão que emergem, e em particular à divisão de frações, buscamos 

também as situações que são evocadas pelos participantes, ao considerarmos que 

conceitualização é situada. Procuramos assim identificar um dos quatros tipos de 

informações que uma conceitualização tipicamente simula, percepções de objetos e 

pessoas, ações, introspecções e configurações, de acordo com Barsalou (2009). 

A literatura sobre a ideia de partição para divisores fracionários ainda é muito 

escassa. Dentre os trabalhos que envolvem a divisão de frações pesquisados, 

podemos citar aqueles que abordam somente a ideia de quotição (e.g. BULGAR 2002, 

2003; CRAMER et al. 2010), aqueles que, ao abordarem a ideia de partição, referem-

se apenas ao caso da divisão de uma fração por um número natural (e.g. ZALETA, 

2006; FEIL, 2010; YUKANS, 2012), e aqueles que apontam a dificuldade dos 

participantes em apresentarem uma interpretação para a divisão de frações (e.g. 

BALL, 1988; BORKO et al., 1992; TIROSH, 2000; NILLAS, 2003; RIZVI, LAWSON, 

2007).  

Sendo assim, apresentamos os resultados dos estudos de Bulgar (2002, 2003) 

e Gregg e Gregg (2007), por se aproximarem de alguma forma do que pretendemos 

investigar. O primeiro deles, apesar de abordar a divisão de frações com a ideia de 

quotição apenas, traz uma abordagem com materiais manipuláveis, enquanto o 

segundo envolve as duas ideias, quotição e partição.  

Bulgar (2002), em sua pesquisa de Doutorado em Educação, trata a divisão de 

um número natural por uma fração com o significado de quotição, sem fazer menção 

a qualquer algoritmo, nem tão pouco que a atividade envolve divisão, com objetivo de 

observar as estratégias desenvolvidas pelos alunos ao resolverem os problemas 

propostos. Gregg e Gregg (2007), por outro lado, descrevem duas sequências de 

atividades que foram desenvolvidas com futuros professores e com duas turmas, uma 

do 6º ano e outra do 8º ano, nos Estados Unidos, com o objetivo de fazerem os alunos 

compreenderem os procedimentos algoritmicos para dividir frações. Esses dois 

últimos autores, baseiam-se nas relações propostas por Van de Walle (2009), que 

associa as duas ideias de divisão, quotição e partição, a dois algoritmos distintos de 

divisão de frações, como explicamos no Capítulo 1.   
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A pesquisa de Bulgar (2002) é desenvolvida numa escola norte-americana com 

treze alunos, de dez a onze anos de idade, aos quais ainda não foi apresentada 

formalmente a ideia de divisão de frações. Apesar das dificuldades encontradas, em 

algumas situações, os alunos foram capazes de resolver os problemas, às vezes com 

auxílio da pesquisadora, por meio de ajustes nas estratégias que eles mesmos tinham 

elaborado. Bulgar (2002, p.277) explica que, ainda que aos alunos não tenha sido dito 

sequer que a atividade era de divisão, eles supuseram que divisão estava envolvida, 

e isto parece demonstrar que eles entendem o que significa dividir.  

Para realização da atividade proposta por Bulgar (2002), chamada de holiday 

bows, os alunos receberam fitas pré-cortadas, de tamanhos e cores diferentes, e 

deveriam descobrir quantos laços de tamanhos pré-definidos poderiam ser feitos. As 

fitas eram brancas, azuis, douradas e vermelhas, cada uma com um, dois, três e seis 

metros de comprimento, respectivamente. 

Para executarem a tarefa, além das fitas, eles receberam barbante, tesoura e 

uma régua de um metro de comprimento, com as marcações em centímetros e 

milímetros. Dessa maneira, os alunos deveriam descobrir, por exemplo, quantos laços 

de meio metro de comprimento, poderiam ser feitos a partir de uma fita branca. 

A pesquisadora relata que o problema foi bastante atraente para os alunos, e 

que em nenhum momento ela fez qualquer referência à divisão durante a 

apresentação ou desenvolvimento da tarefa. Os alunos foram convidados a explicar 

suas estratégias, escrevendo uma justificativa ou desenhando uma imagem do que 

eles fizeram para descobrir o número de laços. A formulação dos problemas permitia 

que as crianças desenvolvessem seus próprios métodos para encontrar as soluções 

e fazer generalizações a partir de suas descobertas. Dessa forma, “a Matemática foi 

colocada em um contexto de modo a tornar-se uma ferramenta para encontrar uma 

solução, e não um fim em si mesma.” (BULGAR, 2002, p.271) 

Dos resultados do seu estudo, Bulgar (2002, p.277) destaca três aspectos 

envolvidos nas justificativas e pensamentos manifestados pelos alunos, os quais ela 

descreve como números naturais, medição e frações. Contudo, ela explica que muitos 

dos estudantes empregaram estratégias de solução que implicaram a combinação 

desses métodos.  

No que a pesquisadora associa a números naturais está, por exemplo, a 

estratégia de transformar o metro em 100 centímetros antes da divisão. No caso em 

que é preciso descobrir quantos laços, cada um com um terço de metro, poderiam ser 
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feitos a partir de uma fita branca, que tinha um metro de comprimento, os alunos 

faziam uma conversão para 100 centímetros e dividiam por 3. Para tal, fizeram uma 

estimativa e chegaram à conclusão de que um terço de um metro é aproximadamente 

33 centímetros. 

Sobre a estratégia relacionada à medida está, por exemplo, o caso em que um 

grupo de alunos criou uma ferramenta que media um terço de um metro para descobrir 

quantos laços poderiam ser feitos a partir de uma fita de 9 metros de comprimento. 

Os alunos contaram assim o número de vezes que a ferramenta poderia ser coberta 

pela fita, e descobriram que podia haver vinte e sete laços.  

Quanto ao método que Bulgar (2002) associa a frações, ela cita como exemplo 

o fato de que para descobrir quantos laços, cada um com um terço de metro, podem 

ser feitos a partir de uma fita azul, que tem dois metros de comprimento, alguns alunos 

recorreram ao que foi desenvolvido com a fita branca, reconhecendo dessa forma que 

em cada metro há três “um terços”, e multiplicando assim esse resultado por dois para 

encontrar a resposta, uma vez que há dois metros de fita.  

Bulgar (2002, p.289) explica que uma grande parte da atividade consiste na 

divisão de um número natural por uma fração unitária. Todavia, os alunos tiveram mais 

dificuldade com divisões envolvendo uma fração não-unitária como divisor. Aqueles 

cuja estratégia recorria aos números naturais tiveram que trabalhar para definir 

significado para o que seriam dois terços de um metro em termos de centímetros. 

Aqueles que usaram medida, como estratégia principal, tiveram que criar uma 

ferramenta de medida maior. Eles tiveram que construir um pedaço de um terço de 

um metro antes de construir uma ferramenta com dois terços de metro de medida. 

Aqueles que, de acordo com a autora, pensaram utilizando frações, tiveram 

dificuldade porque era difícil dar sentido à peça que “sobrou”. Não estava claro 

quantos “dois terços” havia em “um”.  

Por exemplo, ao usar a fita branca de um metro de comprimento duas vezes 

para representar o comprimento da fita azul de dois metros, o aluno referia-se aos 

dois metros como duas peças discretas de um metro. Neste caso, a representação 

que ele mesmo criou fica no caminho de sua descoberta de uma solução, porque 

quando ele se imagina cortando a fita branca em comprimentos que são de dois terços 

de metro, ele obtém quatro pedaços discretos de fita, sendo dois de dois terços de 

metro, com os quais é possível construir o laço pedido, e dois de um terço de metro 

de comprimento, que são considerados como “sobras”.  
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Esse aluno foi orientado pela pesquisadora a resolver o problema com a fita 

azul, percebendo dessa maneira a possibilidade de formar três laços com o 

comprimento pedido. Sendo assim, ela conclui que apesar das dificuldades 

encontradas quando o divisor era uma fração não-unitária, os alunos foram capazes 

de resolver os problemas, depois de fazerem alguns ajustes nos esquemas que 

tinham construído.  

Os três métodos construídos pelos participantes, na ausência de uma instrução 

algoritmica, também são observados em um estudo posterior (BULGAR, 2003).  Ao 

replicar o experimento holiday bows, como professora, em uma turma regular, a 

pesquisadora observa que as estratégias dos seus alunos foram idênticas às 

manifestadas em seu estudo original.  

Assim como Bulgar (2003), buscamos nos afastar do uso de símbolos para a 

abordagem da divisão de frações e preconizamos atividades percepto-motoras para 

tal. Contudo, as atividades propostas com o Cachorro-quente abrangem recursos 

percepto-motores distintos dos envolvidos no holiday bows, trazendo assim 

contribuições relevantes para o ensino-aprendizagem desse tema.  

Gregg e Gregg (2007), ao apresentarem também problemas de quotição 

envolvendo frações, não deparam-se com as mesmas situações descritas por Bulgar 

(2002). A sequência de atividades proposta por Gregg e Gregg (2007), a qual envolve 

porções que podem ser feitas a partir de uma dada quantidade de biscoitos, não 

possibilita uma conversão de unidades, como de metros para centímetros, tão pouco 

permite que dois biscoitos sejam tratados de maneiras diferentes, por exemplo, como 

no caso de dois metros no estudo de Bulgar (2002), que proporcionavam ações 

distintas ao serem consideradas uma fita de dois metros de comprimento ou duas de 

um metro de comprimento cada. 

O estudo de Gregg e Gregg (2007), conforme já mencionamos, não envolve 

qualquer material manipulável, e duas sequências de questões são propostas, a 

primeira com problemas de quotição e a segunda com problemas de partição, com o 

objetivo de investigarem os procedimentos para a dedução de dois algoritmos, o 

“denominador comum” e o “inverte e multiplica”, respectivamente. Descrevemos a 

segunda sequência de questões adiante, a qual envolve problemas com bolos e 

recipientes, uma vez que nosso trabalho tem a divisão de frações com a ideia de 

partição como tema. 
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Os autores concluíram que, para todos os grupos envolvidos na pesquisa, 

futuros professores e alunos dos 6º e 8º anos, o algoritmo decorrente da interpretação 

de quotição para a divisão de frações parecia mais acessível, em termos dos alunos 

serem capazes de construir um algoritmo com uma base conceitual. Ademais, eles 

apontam a dificuldade que estudantes dos cursos de formação de professores de 

Matemática sentem em explicar porque o algoritmo de divisão de frações “inverte e 

multiplica” funciona. Relatam que “quando pressionado a explicar porque é possível 

‘virar a segunda fração e multiplicar’ para obter a resposta de 

� ÷ �

�, o aluno geralmente 

responde, ‘Porque é um problema de divisão.’”(GREGG; GREGG, 2007, p.490).  

Em um esforço para promover estratégias de solução que pudessem ser 

relacionadas ao algoritmo “inverte e multiplica”, uma sequência de problemas 

envolvendo bolos e recipientes é concebida. As questões tratam-se de situações de 

partição, uma vez que há a distribuição de uma certa quantidade de bolo para uma 

certa quantidade de recipientes, nas quais é necessário descobrir quanto do bolo 

haverá em um recipiente. Dessa forma, a sequência começa com situações que 

envolvem divisores inteiros, com frações unitárias como dividendos, primeiramente, 

seguidos de frações não-unitárias como dividendos. Por exemplo, 

 

“Eu tenho 

� de um bolo inteiro. Eu quero dividi-lo igualmente em 3 recipientes. Quanto 

do bolo haverá em cada recipiente?”  

 

“Eu tenho 
�
� de um bolo inteiro. Eu quero dividi-lo igualmente em 2 recipientes. Quanto 

do bolo haverá em cada recipiente?”  

 

Depois de discutirem as soluções dadas aos problemas propostos, os 

pesquisadores pedem que os alunos escrevam uma sentença de divisão numérica 

para cada uma das situações apresentadas. Poucos alunos tiveram dificuldade em 

interpretar os problemas citados como sendo 

� ÷ 3  e 

�
� ÷ 2 , respectivamente, dentre 

os demais. Em seguida, apresentam problemas cujos divisores são frações. Como por 

exemplo, 
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“Eu tenho 1/3 de um bolo inteiro. Ele preenche exatamente ½ recipiente. Quanto do 

bolo caberá em um recipiente inteiro?”  

 

Para os problemas com divisores fracionários, muitos alunos usaram uma 

estratégia de adição repetida ou multiplicação. Por exemplo, se 
�
� de um bolo enche 


� 

recipiente, então o recipiente inteiro deve conter 
�
� + 

�
� = 2 × �

� = 1 
� bolos. “Embora 

estes problemas não sejam difíceis para os alunos, o ponto chave da discussão é 

relacioná-los à operação de divisão e aos problemas com divisores inteiros 

discutidos.” (GREGG; GREGG, 2007, p.494). 

Entendemos que associar o problema anterior a uma divisão requer uma 

interpretação de que o quociente pode ser maior do que o dividendo, em situações de 

partição. Numa divisão com a ideia de partição, o dividendo é representado pelo todo 

(nesse caso ¾ de um bolo), o divisor refere-se à quantidade de partes em que o todo 

é dividido (nesse ½ do recipiente) e que o quociente a ser obtido refere-se ao valor de 

cada parte (cada parte é um recipiente inteiro). Gregg e Gregg (2007), ao perguntarem 

“quanto do bolo caberá em um recipiente inteiro?”, direcionam os alunos para a 

solução de uma divisão partitiva, explicitando quanto uma unidade receberá. 

A seqüência é concluída com problemas envolvendo frações não-unitárias 

como divisores, primeiramente com uma quantidade de bolos inteira, depois uma 

fração unitária e por fim uma fração não-unitária, da seguinte forma:  

 

1. Eu tenho 3 bolos inteiros. Eles enchem exatamente 
�
� do meu recipiente. 

a) Quanto bolo vai caber em 

� do meu recipiente? 

b) Quanto bolo vai caber em um recipiente inteiro? 

 

2. Eu tenho 

� de um bolo. Essa fração do bolo enche exatamente 

�
� do meu recipiente. 

a) Quanto bolo vai caber em 

� do recipiente ? 

b) Quanto bolo vai caber em um recipiente inteiro ? 

 

3. Eu tenho 
�
� de um bolo. Essa fração do bolo enche exatamente 

�
� do meu recipiente. 

a) Quanto bolo vai caber em 

� do recipiente ? 
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b) Quanto bolo vai caber em um recipiente inteiro ? 

 

Os autores dividem cada uma das perguntas em duas partes, com o objetivo 

de  promover uma estratégia de solução que possa ser relacionada ao algoritmo. Por 

exemplo, para saber quanto bolo vai caber em 

� de um recipiente no terceiro problema, 

os alunos podem dividir ¾ por 2. Sabendo quanto do bolo se encaixa em 

� de um 

recipiente, basta multiplicar por três para determinar quanto um recipiente contém. O 

processo de resolução é então descrito como 
�
� ÷ �

� =  �
� ÷ 2" × 3 

Chegam assim ao algoritmo desejado, depois de considerarem que dividir por 

dois equivale a multiplicar por ½, reescrevendo a sentença acima como 
�
� ÷ �

� =

 �
� ÷ 2" × 3 =  �

� × 
�" × 3 = �

� × �
�. 

No que diz respeito a ajudar os alunos a compreenderem divisão de frações, 

de acordo com Gregg e Gregg (2007), o desafio tem sido desenvolver sequências de 

atividades que os ajudarão a interpretar adequadamente as situações que abrangem 

esse tema, e a compreender os procedimentos algorítmicos envolvidos. Sendo assim, 

nesse aspecto, o trabalho de Gregg e Gregg (2007) distancia-se do estudo de Bulgar 

(2002), que não tinha o objetivo de incluir qualquer algoritmo. Em nosso trabalho, por 

sua vez, apesar de não deduzimos qualquer algoritmo, como mencionamos 

anteriormente, acreditamos estar dando um passo adiante na tentativa de dar sentido 

a ele.  

Para a presente pesquisa de doutorado, assim como apresentado por Bulgar 

(2002), tratamos a divisão de frações por meio de material manipulável, sem 

mencionar qualquer algoritmo, a princípio. Efetivamente, levamos em consideração o 

uso de um instrumento matemático específico, e a maneira como os alunos 

manifestam seus pensamentos a partir de suas experiências com tal instrumento, 

sendo essa uma característica que distancia nossa pesquisa dos estudos 

apresentados por Gregg e Gregg (2007), que não utilizam qualquer manipulativo, 

ainda que discutam situações de partição por meio do que consideramos uma espécie 

de instrumento virtual, o qual abrange recipientes.  

Diante de um referencial teórico que reconhece o papel do corpo para a 

cognição, interessamo-nos pelo engajamento percepto-motor dos participantes com o 

instrumento matemático Cachorro-quente, ao desenvolverem as atividades propostas 



68 
 

em nosso estudo, as quais são baseadas na sequência de questões dos bolos e 

recipientes, conduzida por esses autores. Precisamos destacar ainda que, nas 

situações em que os divisores são frações não-unitárias, Gregg e Gregg (2007) 

direcionam os alunos propondo questões intermediárias envolvendo frações unitárias, 

objetivando a dedução do algoritmo. Como já evidenciamos, estamos mais 

interessados em observar as estratégias, falas e concepções dos alunos ao 

resolverem problemas desse tipo. No entanto, o próprio instrumento que propomos, 

pela maneira que ele foi concebido, de certa forma já direciona alguns procedimentos 

dos alunos. 

Ao buscarmos compreender o papel das atividades percepto-motoras para a 

generalização matemática e abstração, propomos também situações que não podem 

ser resolvidas com as peças disponibilizadas do Cachorro-quente, e observamos 

assim as estratégias dos participantes perante suas limitações.  Ademais, também 

observamos os participantes enquanto estes resolvem problemas de partição em um 

contexto diferente daquele em que o instrumento é apresentado, buscando indícios 

de simulação das ações com o mesmo.   
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A metodologia que orienta os procedimentos adotados na presente pesquisa é 

o Design Experiments, segundo a perspectiva de Cobb, Confrey, Disessa, Lehrer e 

Schaunabel (2003), a qual considera tanto o engendramento de formas particulares 

de aprendizagem quanto o estudo sistemático dessas formas de aprendizagem dentro 

de contextos definidos. 

Nosso estudo abrange tanto o desenvolvimento de um instrumento matemático, 

que viabiliza a ideia de partição para a divisão de frações, quanto a busca das 

concepções dos participantes sobre divisão e divisão de frações, numa tentativa de 

traçar um panorama a respeito de divisão, considerando a divisão de frações como 

um caso particular.   

Dessa forma, a pesquisa é organizada em fases, as quais englobam o 

desenvolvimento e intervenções-teste com o instrumento, para experimentos 

posteriores com um grupo de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, bem como 

questionários e entrevistas sobre divisão e frações.  Assim, a pesquisa é dividida em 

três fases, que podem ser caracterizadas da seguinte maneira: 

 

Fase 1: Desenvolvimento do instrumento matemático  

Fase 2: Intervenções-teste com o instrumento matemático 

Fase 3: Intervenções com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental  

 

Na Fase 1, intervenções com participantes de diversos níveis de escolaridade 

visam reflexões sobre as atividades propostas, e a idealização das diferentes versões 

do instrumento matemático. Nessa fase, também realizamos questionários na 

tentativa de fazer um levantamento das noções dos participantes sobre divisão e 

frações, bem como obter indícios de conceitualizações situadas, identificando suas 

componentes, conforme descreve Barsalou (2008). Na Fase 2, que consideramos 

uma fase teste, procuramos indicações da viabilidade e aceitação do instrumento 

matemático desenvolvido, e das atividades propostas, bem como uma confirmação 

das conjecturas feitas na fase anterior, relativas às concepções sobre divisão e 

frações, por meio de entrevistas. Na Fase 3, experimentos são feitos com alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental.  As fases são organizadas conforme Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Organização metodológica 

 

              Fonte: A autora, 2016. 

 

A escolha pelo design experiments, do tipo pesquisador-professor e aluno, 

justifica-se pela possibilidade da própria pesquisadora poder interagir diretamente 

com os participantes, o que permite uma reflexão a cada intervenção, proporcionando 

dessa maneira uma reformulação da proposta para o desenvolvimento da etapa 

seguinte. Devemos ressaltar também que, em cada uma das fases, são realizadas 

intervenções, sendo o design conduzido em diferentes configurações, que incluem 

sessões individuais, com um número reduzido de alunos ou com uma turma inteira, 

conforme descrevemos adiante.  
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Os elementos dessa ecologia de aprendizagem, que segundo Cobb et al. 

(2003, p.9) trata-se de um sistema complexo e interativo, que envolve múltiplos fatores 

de diferentes tipos e níveis, abrangem os participantes da pesquisa, os instrumentos 

matemáticos desenvolvidos, as atividades propostas, os recursos proporcionados, 

bem como as intervenções realizadas pela professora-pesquisadora. Uma vez que 

divisão e frações são domínios bastante pesquisados separadamente, fazemos 

algumas conjecturas sobre interpretações e entendimentos iniciais dos participantes 

e, em relação à divisão de frações, especificamente com a ideia de partição, os 

trabalhos apresentados no Capítulo 3 trazem elementos importantes para o 

desenvolvimento das atividades. 

Para a análise dos dados, registros feitos em papel são considerados, assim 

como as sessões em cada uma das fases são videogravadas, permitindo um maior 

detalhamento dos discursos e gestos dos participantes.   

 
4.1 Fase 1  
 

Com o interesse de discutir a divisão de frações com a ideia de partição, e 

considerando que aprendizagem envolve ação e percepção, e é baseada portanto em 

fazer, tocar, mover e ver, buscamos pesquisas que utilizem essa abordagem por meio 

de material manipulável, sem sucesso. Entretanto, por meio de uma conversa com 

uma colega de trabalho, descobrirmos a existência de um material que foi 

desenvolvido no Centro de Ciências FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro), em 1983, chamado “Sispixa”. 

Encontramos em Baldino e Souza (s.d.) uma discussão envolvendo o Sispixa4. 

No entanto, nenhum estudo com o material, ou imagem dele, são apresentados em 

tal artigo, o qual aborda as ações de um grupo de pesquisa, e menciona o Sispixa 

como produto idealizado pelo mesmo. Porém, por meio da conversa com a colega que 

relatou já ter trabalhado com o material em suas aulas, conseguimos representá-lo, 

como na Figura 4.2. Percebemos assim, com o Sispixa, a possibilidade de trabalhar a 

divisão de frações com a ideia de partição, por meio de um material multissensorial. 

 

 

                                                           
4 Reconstruímos o Sispixa com base na descrição de uma professora que trabalhou com o mesmo na 
década de 80. 
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Figura 4.2 − Representação do Sispixa 

 

      Fonte: A autora, 2013. 

                     

Tal material consiste em peças que representam salsichas e algumas de suas 

frações, 

�, 


�, 


� e 


�, além de cartões que unidos formam a figura de um cachorro, cujo 

corpo pode ser “esticado” pela inserção de novos cartões. Por exemplo, para 

representar ⅓ de cachorro são necessários 3 cartões, indicando a cabeça, a barriga 

e a cauda do cachorro, respectivamente (Figura 4.2a). Para representar ⅕ de 

cachorro, são inseridos mais dois cartões, totalizando 5 peças (Figura 4.2c), em que 

cada uma denota ⅕ do cachorro.  

Se você desse uma salsicha para cada metade de cachorro, quantas 
salsichas um cachorro comeria? E se você desse uma salsicha para cada 

�
� 

de um cachorro, quantas salsichas cinco cachorros comeriam? E quantas 
salsichas são por cachorro? (BALDINO; SOUZA, sd, p.6) 

 
No Sispixa, nos chama atenção o fato da unidade representada pela salsicha 

ser mantida fixa, enquanto a do cachorro, que representa o divisor, é alterada, em 

cada caso. Considerando, assim, a relevância da representação da unidade em uma 

atividade que envolve frações, buscamos uma nova versão do material para a 

presente pesquisa, de maneira que as unidades de referência sejam fixas.  

Ainda que as ideias matemáticas envolvidas sejam as mesmas, a primeira fase 

do nosso estudo caracteriza-se pela busca de uma versão desse material que seja 

adequada ao que consideramos relevante em uma atividade que envolva frações, e 

que a mesma seja o mais clara possível para os participantes envolvidos. Vale 

enfatizar ainda que nenhuma intervenção com a versão original do Sispixa foi 

realizada. Por conseguinte, diante das análises das intervenções realizadas com 

diversos participantes, idealizamos algumas versões do Sispixa, as quais 

descrevemos neste capítulo.  

Durante a Fase 1, também buscamos as noções de alguns dos participantes 

sobre divisão e frações. Nessa situação, precisamos enfatizar que nem todos os 

participantes realizaram a atividade de divisão de frações, contribuindo somente com 

suas respostas a um questionário, enquanto outros envolveram-se apenas com a 
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atividade proposta, com a respectiva versão do Sispixa. Somente um participante, 

Rafael, além de realizar a atividade, respondeu a uma entrevista semiestruturada 

sobre divisão e frações.  

Dessa forma, a Fase 1, além do desenvolvimento do instrumento matemático 

proposto, com a descrição das diferentes versões do Sispixa, abrange também uma 

preocupação com o modo pelo qual buscamos as concepções dos participantes, 

fazendo relações com informações encontradas na literatura e formulando 

conjecturas.  

 Foram diversos os participantes da Fase 1 da pesquisa, de diferentes níveis 

de escolaridade. Consideramos essa diversidade um fator importante nessa fase, uma 

vez que buscamos tanto perceber a viabilidade da participação de alunos, que não 

conhecem qualquer algoritmo de divisão de frações, como observar a ação de 

participantes que já usaram algum algoritmo de divisão de frações em atividades 

escolares, inclusive de licenciandos em Matemática e professores, nesses casos com 

a intenção de averiguar também a aceitação do instrumento para possível uso em sala 

de aula.  

Com o propósito de evidenciar a gama de sujeitos que participam dessa fase 

da pesquisa, resolvemos enunciá-los em conjunto e, nos capítulos seguintes, para 

análise dos dados, retomamos com a descrição da participação de apenas alguns 

deles, e explicamos de que maneira cooperaram com a pesquisa. São eles: 

• Eduarda: uma mulher que frequentou a escola até a 5ª série do 1º grau, o que 

corresponde atualmente ao 6º ano do Ensino Fundamental, estando afastada dos 

estudos desde 1976. 

• Bruna: uma licencianda em Matemática. 

• Membros do grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva5. 

• Rafael: um aluno do 4º ano do Ensino Fundamental. 

• Arthur: um homem que concluiu o Ensino Médio em 1999, estando afastado dos 

estudos desde então.  

• Raquel: uma mulher que concluiu o 2º grau (atual Ensino Médio) na década de 70, 

estando afastada dos estudos desde então.  

                                                           
5  O projeto Rumo à Educação Matemática Inclusiva reúne pesquisadores, professores e alunos no 

desenvolvimento de cenários inclusivos para aprendizagem matemática. Seu compromisso é construir culturas 

educacionais nas quais cada aprendiz é reconhecido e respeitado em sua individualidade. 
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• 14 participantes (P1, P2, P3,..., P14) que são professores ou licenciandos em 

Matemática. 

• Duas turmas de Recuperação Paralela do 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

4.1.1 Questionários a respeito de divisão e frações   
 
Ao longo dessa primeira fase, diante da busca por um material manipulável que 

viabilizasse a ideia de partição para a divisão de frações, surge também o interesse 

em obtermos indícios das noções dos participantes sobre divisão e frações.  

Inspirados no estudo de Lautert e Spinillo (2002), que buscam por meio de 

entrevistas as definições verbais de crianças a respeito do que é dividir, e examinam 

os diferentes significados atribuídos a esse conceito, idealizamos um questionário, o 

qual envolve perguntas tanto sobre divisão quanto sobre frações. Optamos por um 

questionário por acreditarmos que esse meio poderia facilitar a análise dos dados.  

Diferentemente das autoras, não estamos interessados no desempenho dos 

participantes ao resolverem os tipos de divisão, mas nas ideias que lhes ocorrem 

sobre esse assunto, valendo o mesmo para frações. Concordando com Barsalou 

(2008) que os conceitos não são representações genéricas únicas para categorias, 

sendo portanto estabelecidos em situações de fundo, eventos e introspecções, 

pretendemos observar indícios de conceitualizações situadas.  

Para tal, pedimos que os participantes formulem alguns problemas, e 

esperamos que eles possam expressar suas concepções, dessa maneira. No caso de 

divisão, também queremos observar se as duas ideias, partição e quotição, emergem 

e, no caso de frações, pretendemos observar quais são as noções de frações que 

surgem, bem como a maneira que os participantes concebem a divisão de frações.    

Foram duas versões de questionários aplicadas, com poucas variações, as 

quais chamamos de Questionário A e Questionário B. O primeiro deles traz a seguinte 

abordagem: 
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Quadro 4.1 – Questionário A 
Responda as seguintes questões: 

1a)  O que vem a sua mente quando você se depara com a palavra divisão?  

2a)  Para você o que é dividir? 

3a)  Apresente o resultado de 12 ÷ 3. 

4a)  Apresente um problema que possa ser resolvido pela divisão 12 ÷ 3. 

5a)  De que maneira você pode relacionar a solução do problema 

apresentado com o resultado de 12 ÷ 3? 

6a)  Escreva um outro problema que também possa ser resolvido por meio 

da divisão 12 ÷ 3. 

7a)  De que maneira você pode relacionar a solução deste novo problema 

com o resultado de 12 ÷ 3? 

8a)   O que vem a sua mente quando você se depara com a palavra fração? 

9a)   Para você o que é fração? 

10a) É possível dividir uma fração? Explique sua resposta por meio de um 

exemplo. 

11a) Se possível, apresente um problema que possa ser resolvido pela 

divisão de uma fração. 

 

Antes de apresentar o questionário para um grupo maior, decidimos aplicá-lo a 

dois participantes apenas, Arthur e Raquel. Diante dessa experiência, podemos 

perceber que algumas perguntas, da maneira que são feitas, tornam-se 

desnecessárias, ou não fazem sentido para os participantes, como, por exemplo, o 

Item 5a, “De que maneira você pode relacionar a solução do problema apresentado 

com o resultado de 12÷3?”. Supomos obter respostas que dependessem na verdade 

se o problema apresentado era de partição ou de quotição. No caso de partição, 

esperávamos uma resposta relacionando o resultado ao que cada um recebeu, ou 

ainda, no caso de um problema de quotição, que o resultado correspondesse ao 

número de grupos formados, por exemplo. Ao notarmos que os Itens 5a e 7a não 

conduzem à reflexão almejada, e que tal percepção talvez seja complexa para os 

participantes, resolvemos excluí-las e, por isso, tais questões não constam no 

Questionário B.  Também sentimos a necessidade de incluir mais questões 

relacionadas à divisão de frações, enfatizando o caso em que tem-se um divisor 
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fracionário, o que pode ser observado nos Itens 13b, 14b, 15b e 16b, que mostramos 

adiante.  

Sendo assim, antes de aplicarmos o questionário a um grupo maior de 

participantes, fizemos algumas reformulações, desenvolvendo assim o Questionário 

B. Quatorze colaboradores, que denominamos de P1 a P14, são professores ou 

licenciandos em Matemática que responderam ao Questionário, nesta segunda 

versão.  

Quadro 4.2 – Questionário B 
A maneira como você pensa é muito importante para o quê estamos 

investigando. Você pode nos ajudar respondendo as seguintes questões:  

1b)  Qual é a primeira palavra que vem a sua mente quando você se 

depara com a palavra divisão? 

2b)  Imagine uma cena relacionada à divisão. Descreva o que imaginou. 

3b)   Para você, o que é dividir? 

4b)   Qual é o resultado de 12 ÷ 3? 

5b)   Descreva um problema que possa ser resolvido pela divisão 12 ÷ 3. 

6b)   Descreva um outro problema que também possa ser resolvido por meio 

da divisão 12 ÷ 3. 

7b)  Qual é a primeira palavra que vem a sua mente quando você se 

depara com a palavra fração? 

8b)    Imagine uma cena relacionada à fração. Descreva o que imaginou. 

9b)    Para você o que é fração? 

10b)  É possível dividir uma fração? 

11b) Explique sua resposta à pergunta anterior. Pode ser por meio de um 

exemplo. 

12b)  Se possível, apresente um problema que possa ser resolvido pela 

divisão de uma fração. 

13b)  Descreva um problema que possa ser resolvido pela divisão 1/2÷ 3. 

14b)  Qual é o resultado de 1/2 ÷ 3? 

15b)  É possível calcular 3÷1/2? Explique sua resposta, pode ser por meio de 

um exemplo. 

16b)  Se possível, apresente um problema que possa ser resolvido pela 

divisão 3÷1/2. 
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Algumas perguntas sofreram alterações de uma versão para a outra do 

questionário. No questionário A, decidimos perguntar “o que vem a sua mente quando 

você se depara com a palavra divisão”, fazendo o mesmo para a palavra “fração”, 

Itens 1a e 8a, respectivamente, por um interesse que surgiu durante conversas 

informais, nas quais, curiosamente, obtivemos a mesma resposta de diferentes 

sujeitos, que diziam pensar em chocolate ou balas ao ouvirem a palavra dividir. 

Esperávamos assim, obter vestígios de pelo menos um dos quatro tipos básicos de 

informações, que Barsalou (2009) considera que uma conceitualização situada pode 

simular, como percepções de pessoas e objetos, ações, introspecções e 

configurações. Supomos assim que, se substituíssemos os Itens 1a e 8a do 

Questionário A pelos Itens 1b e 2b, e 7b e 8b do Questionário B, respectivamente, 

estaríamos ampliando a possibilidade de obter mais de uma informação, dos tipos 

mencionados. 

Ao usarmos a expressão “o que vem a sua mente”, nossa intenção não é passar 

a ideia de que acreditamos que a cognição procede de forma independente do corpo.  

Poderíamos, de outro modo, ter optado por “o que lhe ocorre quando”, contudo, nos 

expressamos de uma maneira que nos parece ser bastante comum, independente de 

tal discussão, com a intenção de transmitir uma mensagem que fosse facilmente 

compreendida por quem respondesse ao questionário.  

Como sugere o trabalho de Lautert e Spinillo (2002), já mencionado como 

sendo uma inspiração para o questionário, decidimos perguntar “pra você o que é 

dividir?”. Nessa mesma linha, decidimos perguntar também “pra você o que é fração?”, 

com o objetivo de obter as concepções dos participantes também sobre esse conceito. 

Ademais, nas duas versões do questionário, solicitamos que os participantes 

apresentem dois problemas que pudessem ser resolvidos por meio da divisão 12 ÷ 3, 

que consistem nos Itens 4a e 6a do Questionário A, e 5b e 6b do Questionário B. 

Decidimos solicitar duas situações com o objetivo de observar se ambas ideias de 

divisão seriam apresentadas, partição e quotição.  Por conseguinte, consideramos 

que as situações e problemas registrados pelos participantes podem também 

evidenciar suas concepções sobre divisão, proporcionando possivelmente mais 

elementos sobre conceitualizações situadas. 

Tanto no Questionário A quanto no B, perguntamos sobre a possibilidade de 

dividirmos uma fração, solicitando um exemplo que explique a resposta dada. Apenas 

na segunda versão do questionário tentamos direcionar os participantes um pouco 
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mais, ao pedirmos para descreverem um problema que possa ser resolvido pela 

divisão 

� ÷ 3. Quanto a divisores fracionários, incluímos a pergunta “é possível calcular 

3÷ � ?”, a qual consta somente no Questionário B e, para verificarmos qual ideia de 

divisão surge nesse caso, partição ou quotição, pedimos para os participantes 

apresentarem um problema que possa ser resolvido por tal divisão. 

Considerando a possibilidade de obtermos mais informações, que julgamos 

importantes para a pesquisa, optamos por uma entrevista semiestruturada para a fase 

seguinte, a qual é videogravada para permitir a análise das falas e gestos dos 

participantes, que indiquem suas concepções sobre os temas pesquisados.  

 

4.1.2 Instrumentos matemáticos na Fase 1  
 

Durante a Fase 1 da pesquisa, são desenvolvidos três instrumentos 

matemáticos, todos com o objetivo de proporcionar uma experiência multimodal 

relacionada à ideia de partição para frações. Os dois primeiros recebem o nome de 

Sispixa 2 e Sispixa 3, numa referência ao instrumento em que foram baseados. Já o 

terceiro, chamamos de Cachorro-quente por uma alusão ao que nos remetemos para 

o desenvolvimento da atividade com o instrumento matemático. Apresentamos cada 

um deles, juntamente com exemplos de sua utilização e noções matemáticas 

envolvidas.  

 

4.1.2.1 “Sispixa 2” 
 

Considerando que ao desenvolvermos atividades com frações é importante 

tornar claro para o aluno qual unidade está sendo considerada, idealizamos uma nova 

versão do Sispixa, a qual chamamos de Sispixa 2, cujo tamanho do cachorro não é 

alterado. Diferente do Sispixa, essa versão possui cabeça e cauda como no original, 

mas sua barriga pode ser composta por cartões de mesmo tamanho, para que ao final, 

ao serem justapostos, formem uma barriga com tamanho fixo (Figura 4.3). 

Consequentemente as frações, diferentemente do Sispixa, não são mais do cachorro, 

mas sim de sua barriga. 

Sendo assim, a parte do material referente ao cachorro constitui-se de, além 

da cartela com formato do mesmo, com destaque para a indicação da sua barriga 

caracterizada por um retângulo, peças assinalando sua cabeça e cauda, e os cartões 
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que podem formar seu corpo, que são: 2 cartões com metade do comprimento da 

barriga cada (Figura 4.4a), 3 cartões com um terço do comprimento da barriga cada 

(Figura 4.4b), 4 cartões com um quarto do comprimento da barriga cada (Figura 4.4c), 

e 5 cartões com um quinto do comprimento da barriga do cachorro cada (Figura 4.4d). 

Dessa forma, o instrumento matemático consiste em cartelas com tamanhos variados 

de maneira a compor um cachorro com tamanho pré-determinado e, assim como no 

caso do Sispixa, também são incluídas peças que representam salsichas e suas 

frações, 

�, 


�, 


� e 


� de salsicha, conforme Figura 4.3.   

 

Figura 4.3 – Sispixa 2 

 
                Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 4.4 – Meios, terços, quartos e quintos do corpo do cachorro 

 

Legenda: (a) – corpo do cachorro composto por duas peças que representam 

� barriga do cachorro 

cada; (b) – por três peças que representam 

� da barriga do cachorro cada; (c) –  por quatro 

peças que representam 

� da barriga do cachorro cada e (d) – por cinco peças que 

representam 

� da barriga do cachorro cada. 

Fonte: A autora, 2013. 
 

O Sispixa 2 foi confeccionado em E.V.A. (espuma vinílica acetinada), cujas 

peças possuem as seguintes dimensões: 

� Cachorro cuja barriga é indicada por um retângulo com 24 cm de comprimento por 

4 cm de largura 

� Peças que representam as frações da barriga do cachorro:  

� 

� barriga – retângulo com 12 cm de comprimento por 4 cm de largura 

� 

� da barriga – retângulo com 8 cm de comprimento por 4 cm de largura 


� da barriga – retângulo com 6 cm de comprimento por 4 cm de largura 

� 

� da barriga – retângulo com 4,8 cm de comprimento por 4 cm de largura 

� Peças que representam as frações da salsicha:  

� 1 salsicha – retângulo com 15 cm de comprimento por 2,5 cm de largura 

� 

� de salsicha – retângulo com 7,5 cm de comprimento por 2,5 cm de largura 
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� 

� de salsicha – retângulo com 5 cm de comprimento por 2,5 cm de largura 

� 

� de salsicha – retângulo com 3,75 cm de comprimento por 2,5 cm de largura 

� 

� de salsicha – retângulo com 3 cm de comprimento por 2,5 cm de largura 

Apresentamos uma proposta com o Sispixa 2, por meio de questões que 

envolvem a distribuição de frações da salsicha para frações do cachorro. Nesse caso, 

ao mencionarmos partes do cachorro, nos referimos na verdade às partes de sua 

barriga, o que eventualmente pode ser omitido e deve, portanto, ser considerado 

implícito ao longo do desenvolvimento das atividades com o referido instrumento.  

Gregg e Gregg (2007), em seu trabalho com questões similares que envolvem 

bolos e recipientes, e nas quais nos baseamos para nossa sequência de perguntas, 

chamam atenção para o fato de que a relação entre os problemas propostos e a 

operação de divisão deve ser discutida previamente, e fazem uma correlação entre os 

casos em que os divisores são fracionários com aqueles em que os divisores são 

naturais, evidenciando que, em situações de partição, o resultado (quociente) é o que 

cada unidade recebe, ainda que ela seja maior do que o divisor. 

Sendo assim, para uma ambientação com o Sispixa 2, e para esclarecermos 

que os problemas propostos podem ser relacionados com a ideia de partição, 

destacando o que trata-se do resultado de uma divisão partitiva, sendo essa 

compreensão importante para a atividade, sugerimos questões que envolvem apenas 

divisão de números naturais, seguidos de divisão de frações por números naturais, e 

somente por fim divisores fracionários.  

Desse modo, colocamos questões como “Se você desse 3 salsichas para 2 

cachorros, quanto de salsicha um cachorro comeria?”. “E se você desse 

� salsicha 

para 2 cachorros, quanto de salsicha um cachorro comeria?”, indicando as divisões 

3 ÷ 2 e 

� ÷ 2, respectivamente. Julgamos que a pergunta “quanto um cachorro inteiro 

comeria?” ao final dos problemas propostos, torna explícito que cada um deles 

corresponde a uma divisão partitiva, aquela na qual o todo e a quantidade de partes 

em que o mesmo deve ser distribuído são dados, sendo o resultado o valor de cada 

parte, nesse caso a quantidade de salsicha que um cachorro recebe.  

Para problemas com divisores fracionários, propomos as questões de maneira 

semelhante, com a intenção de caracterizar a divisão partitiva, da seguinte forma: “Se 

você desse 

� de salsicha para 


� de cachorro, quanto um cachorro comeria?”. “E se 
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você desse 

� salsicha para 

�
� de um cachorro, quantas salsichas um cachorro 

comeria?”. Em ambas questões, consideramos implícito que a distribuição das partes 

da salsicha devem ser entre 

� e 

�
� da barriga, ou corpo do cachorro, respectivamente.  

A seguir, descrevemos como tais problemas podem ser elucidados com auxílio 

do Sispixa 2. 

 

Exemplo 1: �
� ÷ �

& 

Para responder a pergunta “Se você desse 

� de salsicha para 


� de cachorro, 

quanto um cachorro comeria?”, é possível representar 

� do corpo de um cachorro com 

auxílio do Sispixa 2, conforme Figura 4.4d, e selecionar, dentre as peças que 

compõem o instrumento, uma que indica 

� de salsicha (Figura 4.5a). Em seguida, de 

acordo com o problema, deve-se simbolizar a ação de dar 

� de salsicha para 


� do 

corpo do cachorro, o que pode ser feito como mostrado na Figura 4.5b.  

Repetindo esse procedimento para os demais “quintos do cachorro” (Figuras 

4.5c, 4.5d, 4.5e e 4.5f), podemos perceber que o cachorro (inteiro), ou melhor, que a 

barriga inteira do cachorro, recebe 5 peças de 

� de salsicha, ou ainda, 

�
� de salsicha, 

e que portanto, na divisão 

� ÷ 


�, o resultado é 

�
�.  
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Figura 4.5 – Calculando 
�
� ÷ 

�
& com o Sispixa 2 

 

Legenda: (a) – representando “quintos de cachorro” e 

� de salsicha; (b) – 


� de salsicha para 


� de 

cachorro; (c) – 

� de salsicha para outro 


� de cachorro; (d) – ...mais 


� de salsicha; (e) – ...mais 


� de salsicha e (f) – ...barriga toda preenchida. 

Fonte: A autora, 2016. 
 

Dessa forma, podemos apontar uma ligação entre a tarefa proposta e o 

algoritmo “inverte e multiplica”. No exemplo dado, o corpo do cachorro é composto por 

5 “quintos”, e a ação de distribuir 

� de salsicha para cada um desses “quintos” pode 

ser associada à soma de parcelas iguais 

� + 

� + 
� + 

� + 
�, e portanto à uma 

multiplicação por 5. Vale destacar assim que, em conformidade com o algoritmo 

mencionado, para chegarmos ao resultado de  � ÷ 
�  podemos fazer a multiplicação 
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� . 5, a qual evidencia-se quando precisamos encontrar quanto de salsicha um 

cachorro inteiro recebe.  

 Podemos dizer portanto que, no caso em que temos uma divisão de frações 

cujo divisor é uma fração unitária, o Sispixa 2 promove uma série de ações que podem 

ser relacionadas ao algoritmo de divisão de frações citado. Uma vez que é possível 

determinar quantas partes são necessárias para compor o corpo do cachorro, como 

por exemplo dois “meios”, três “terços”, quatro “quartos” ou cinco “quintos”, é possível 

fazer uma associação entre a distribuição dos pedaços de salsichas para cada uma 

dessas partes, até “completar” o corpo do cachorro, em cada caso, à multiplicação 

existente no algoritmo, visto que 2, 3, 4 e 5 são os inversos de 

�, 


�, � e 


�, 

respectivamente. 

Em seguida, apresentamos um segundo exemplo de divisão de frações, e sua 

resolução com o Sispixa 2, no qual temos uma fração não-unitária como divisor.  

 

Exemplo 2: �
# ÷ #

� 

 Para responder a pergunta “E se você desse 

� salsicha para 

�
� de um cachorro, 

quantas salsichas um cachorro comeria?”, é possível representar 
�
� de um cachorro 

com auxílio do Sispixa 2. Para isso, é preciso compor o cachorro com a cabeça e 

cauda e três cartelas iguais que ao serem justapostas formam seu corpo, de forma 

que cada uma das cartelas denota 

� (Figura 4.6a). Dessa maneira, com quaisquer 

duas dessas cartelas retangulares, podemos indicar 
�
� do cachorro, conforme o 

exemplo apresentado na Figura 4.6a, no qual, por sua vez, já encontra-se 

representada a distribuição de “

� salsicha” para “

�
� de cachorro”.  

 Visto que o resultado de uma divisão partitiva é quanto cada unidade recebe, 

nesse caso quanto de salsicha um cachorro inteiro recebe, precisamos descobrir qual 

fração da salsicha deve ser concedida para aquele “

� do corpo do cachorro” que ainda 

não foi contemplado. Para tanto, podemos observar que se 
�
� recebe 


� salsicha, então 


� recebe 


� de salsicha. Essa ideia pode ser salientada ao efetuarmos uma troca de 

peças, 1 peça que indica 

� salsicha por duas que indicam 


� de salsicha cada, conforme 

Figura 4.6b. Por conseguinte, cada “um terço do corpo do cachorro” deve passar a ter 
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� de salsicha, o que nos leva a concluir que o cachorro inteiro receberá 3 peças de 


�  

de salsicha (Figura 4.6c), ou ainda, 
�
� de salsicha, sendo esse o resultado da divisão 


� ÷ �

�.   

Devemos também considerar a possibilidade do participante apresentar o 

resultado como a soma de frações, o que pode ser por extenso, como por exemplo 

“metade mais um quarto”, ou ainda, “

� + 


�”. Tal registro pode surgir caso não seja 

efetuada a troca de peças mencionada, obtendo a configuração como na Figura 4.6d. 

 

Figura 4.6 – Calculando 
�
# ÷ 

#
� com o Sispixa 2 

 

Legenda: (a) – 

� salsicha para 

�
� da barriga do cachorro; (b) – 1 peça que indica 


� salsicha equivale a 

2 peças de 

� de salsicha; (c) – o terço que ficou faltando deve receber 


� de salsicha e (d) – 

configuração sem a troca de peças. 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Temos assim, possíveis registros para a solução da divisão 

� ÷ �

� , “
�
�” e “


� + 


�”, 

por exemplo. Quanto ao primeiro deles, assim como no exemplo anterior, também é 

possível apontarmos uma relação entre a resolução descrita e o algoritmo “inverte e 

multiplica”. Para tanto, precisamos notar que o procedimento para chegarmos ao 
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resultado 
�
� utiliza-se da mesma ideia envolvida naquele caso em que o divisor era 

uma fração unitária. A diferença está no fato de que não é dado diretamente quanto 

cada “terço do corpo do cachorro” recebe de salsicha, mas sim quanto “dois terços” 

recebe. Dessa forma, ao descobrirmos quanto de salsicha cabe a cada terço, o que 

pode ser obtido ao dividirmos 

� por 2, chegando a 


�, basta realizar uma multiplicação 

por 3 em seguida para chegar ao resultado, o que justifica-se pelo fato de que para 

compor o corpo do cachorro são necessários três “terços”.  

As peças disponibilizadas para compor o corpo do cachorro poderiam 

contemplar também frações não-unitárias, como por exemplo 
�
�, sendo necessárias 

duas peças para construí-lo, uma que representa 
�
� e outra 


�. Consideramos, porém, 

que ao conceber o instrumento somente com frações unitárias, sugerimos ao aluno 

as ações que consideramos importantes para a resolução do problema, tornando 

evidente qual divisão deve ser realizada para que o problema recaia no caso em que 

o divisor é uma fração unitária.  

Voltando à segunda solução indicada para a divisão 

� ÷ �

�, “

� + 


�”, esta não nos 

leva diretamente a uma relação com o algoritmo, uma vez que não envolve 

multiplicação. Ainda assim, consideramos o fato de que para chegar a essa resposta, 

o aluno deve recorrer aos mesmos mecanismos envolvidos na outra solução, ao 

descobrir que “

�” é o que cabe ao “terço do corpo do cachorro” que faltava, assinalando 

corretamente a quantidade de salsicha que um cachorro inteiro recebe. Sendo assim, 

para chegar ao resultado “
�
�”, e portanto a uma possível relação com multiplicação, ou 

nos casos em que o aluno apresente dúvida sobre como proceder diante do Sispixa 

2, podemos intervir perguntando, por exemplo, “você consegue descobrir quanto cada 

terço recebe?” e “quantos terços tem?”, para em seguida questionar quanto o cachorro 

inteiro recebe, numa conduta semelhante à realizada por Gregg e Gregg (2007), que 

propõem uma pergunta intermediária para encaminhar essa ação, em sua sequência 

que envolvem bolos e recipientes. 

Uma outra possibilidade para o aluno que chegou à resposta “

� + 


�”, como 

indicado na Figura 4.6d, na tentativa de apresentar uma fração como resposta, é 

recorrer à equivalência das frações 

� e 

�
�, indicando 

�
� + 


� = 

�
� .  Ações como essa podem 
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ser representadas com o Sispixa 2 pela troca de peças, como já explicamos e estão 

retratadas nas Figuras 4.6a e 4.6b.  

Mesmo sendo ambas consideradas quantidades contínuas, o cachorro e a 

salsicha, podemos apontar algumas diferenças na concepção das frações obtidas de 

cada uma dessas unidades. Conforme já apontado no Capítulo 1,  Steffe (2002) 

explica que estabelecer significado para três quintos, por exemplo, pode implicar a 

seleção de três de cinco partes, de uma unidade dividida em cinco partes iguais, que 

relaciona-se à ideia de parte-todo, ou a iteração de um quinto três vezes. Steffe (2003, 

p.242) defende que, na ideia de parte-todo, cada uma das cinco partes que compõem 

a unidade igualam-se somente em tamanho, não sendo necessariamente idêntica às 

demais. Em contrapartida, quando a fração unitária é uma unidade iterável, cópias 

idênticas podem ser produzidas no sentido de que são implementações da mesma 

unidade fracionária.  

Nesse sentido, entendemos que as frações do cachorro aproximam-se da ideia 

de parte-todo, enquanto as frações da salsicha são concebidas como unidades 

iteráveis. Dessa forma, 
�
� do corpo do cachorro pode ser visto como três de cinco 

partes em que o cachorro foi dividido, enquanto 
�
� da salsicha é obtido pela iteração 

de 

� três vezes.  Acreditamos que o Sispixa 2 pode favorecer a transposição da ideia 

de uma fração não-unitária, como iteração de frações unitárias, para a ideia de parte-

todo, e vice-versa, uma vez que contempla as duas noções.  

Trazendo novamente um exemplo já apresentado anteriormente, 

�  ÷  �

�, em que 

mostramos que é possível chegar ao resultado 
�
� pela iteração de 


� de salsicha três 

vezes, devemos considerar portanto a possível necessidade de comparações parte-

todo. Nesse caso, o aluno pode justapor as três peças de 

� e relacioná-las com uma 

salsicha, que é a unidade de referência. A partir dessa comparação, o aluno pode 

perceber que a resposta trata-se de três partes de quatro em que a salsicha foi 

dividida.  

Optamos por enfatizar, com o Sispixa 2, a importância do papel das frações 

unitárias para as duas ideias mencionadas, parte-todo e iteração de frações. No caso 

do cachorro, antes da representação de qualquer fração, é preciso compô-lo por 

inteiro. Para tanto, a quantidade de peças utilizadas dependerá da fração que 

pretende-se representar. Assim, está envolvida a ideia de que para representação da 
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unidade pode-se iterar duas vezes a fração 

�, três vezes a fração 


�, quatro vezes a 

fração � e assim por diante. A iteração das peças nesse caso sugere uma justaposição 

das mesmas, com o objetivo de compor uma unidade contínua. Dessa forma, para 

representar tanto frações unitárias quanto não-unitárias, é preciso primeiramente 

compor o cachorro por inteiro para em seguida destacar o número de partes a serem 

consideradas do todo. Mesmo que o instrumento limite-se à iteração de 5 peças que 

indicam 

� do corpo do cachorro para representá-lo, acreditamos que uma 

generalização por parte do aluno pode ser considerada.   

No caso da salsicha, diferentemente das frações do cachorro, não há uma 

obrigatoriedade de compor a unidade pela justaposição das peças para a 

representação das frações. Ao considerarmos 

� da salsicha, por exemplo, podemos 

utilizar essa fração unitária para produzir outras frações da salsicha, como ��, 
�
�, 

�
�, 

�
�, 

�
� 

e assim por diante. Podemos perceber assim que com menos de três peças é possível 

construir frações próprias da salsicha, enquanto que com mais de três peças 

construímos frações impróprias, uma vez que com exatamente três peças é possível 

reconstruir a unidade.  Dessa forma, unidades fracionárias contínuas são tratadas 

como se fossem discretas, e a iteração das mesmas permite a construção de uma 

sequência, a qual pode continuar indefinidamente, propiciando assim uma abordagem 

que envolve frações próprias e frações maiores do que a unidade da mesma maneira.  

Acreditamos assim, que a atividade proposta com o Sispixa 2 pode não só 

contribuir para o significado de divisão de frações, mas também proporcionar uma 

experiência que abrange noções de frações que consideramos importantes. Todavia, 

ao testarmos esse instrumento com uma participante, cuja atuação será apresentada 

no próximo capítulo, pudemos perceber uma certa dificuldade em desenvolver um 

trabalho com um material que é composto por muitas peças. Assim, com a intenção 

de evitar qualquer confusão proveniente da manipulação do instrumento, o que 

poderia tirar o foco que pretendemos dar à partição, idealizamos uma terceira versão 

do instrumento, a qual será descrita a seguir. 
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4.1.2.2 “Sispixa 3” 
 

Percebendo a dificuldade de trabalhar com um material composto por muitas 

peças, e vislumbrando a oportunidade de explorar frações provenientes de uma 

divisão, foi idealizada uma terceira versão do instrumento, a qual chamamos de 

Sispixa 3. Desta vez, o cachorro além de ter um tamanho fixo, seu corpo é inteiro, não 

sendo necessária a justaposição de cartões para compô-lo, uma vez que o mesmo 

não é repartido como nas versões anteriores.  

Com a finalidade de representar as frações do corpo do cachorro, concebemos 

espécies de réguas que indicam as divisões necessárias. Sendo assim, o Sispixa 3 

consiste em cartões que representam salsichas e suas frações, 

�, 


�, 


� e 


� de salsicha, 

bem como cachorros, inteiros, e réguas que indicam as divisões necessárias para 

obtermos representações de 

�, 


�, 


� e 


� da barriga de cada cachorro (Figura 4.7). Vale 

destacar que o material continua inalterado no que se refere à salsicha e suas frações, 

em todas as suas versões, e que as características destacadas na seção anterior 

devem, portanto, ainda ser consideradas.  

 

Figura 4.7 – Sispixa 3 

  

Fonte: A autora, 2013. 
 
Assim como a versão anterior, o Sispixa 3 foi todo feito em E.V.A. (espuma 

vinílica acetinada), e as peças relacionadas à salsicha possuem as mesmas 
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dimensões daquelas que compõem o Sispixa 2. Quanto às peças que correspondem 

ao cachorro, elas foram construídas como a seguir:  

� Cachorro cuja barriga é indicada por um retângulo com 24 cm de comprimento por 

3,7 cm de largura 

� Réguas: retângulos com 15 cm de comprimento por 1 cm de altura 

Mantemos dessa forma uma característica do Sispixa 2 que consideramos 

importante, dado que a unidade referente ao cachorro, ou melhor, de sua barriga, não 

é alterada, conservando-se para todas as divisões sugeridas com o instrumento. 

Assim, com o Sispixa 3, conseguimos dar o mesmo destaque às frações unitárias do 

corpo do cachorro, inclusive para a representação de frações não-unitárias, cuja 

relevância já explicamos na seção anterior. Ademais, passamos a considerar a 

possibilidade da representação de frações do cachorro maiores do que a unidade, o 

que explicamos adiante por meio de um exemplo. 

A proposta com o Sispixa 3 é semelhante à descrita com a versão anterior, 

todavia, acrescentamos um texto, numa tentativa de tornar mais clara a orientação 

para os participantes, como a seguir.  

 

Salsichas para cachorros   

Em um canil devem ser distribuídas salsichas para os cachorros que lá estão. 

No entanto, não sabe-se a quantidade total de salsichas, nem tão pouco 

quantos cachorros estão no canil. Sabe-se apenas a maneira com que essa 

divisão deve ser feita, e que a mesma deve ser justa, ou seja, todo cachorro 

deve receber a mesma quantidade de salsichas que os demais. Agora você 

deve registrar a quantidade de salsichas que cada um dos cachorros vai comer 

por dia. Vamos lá! 

 

Na sequência, apresentamos perguntas como: “No primeiro dia, a cada 3 

cachorros do canil, havia 6 salsichas para serem divididas entre eles. Quantas 

salsichas cada cachorro recebe?” e “No dia seguinte havia 
�
� de salsicha para ser 

dividida a cada 2 cachorros do canil. Nesse caso, quantas salsichas cada cachorro 

recebe?”. 

Da mesma maneira como realizado com o Sispixa 2, propomos inicialmente 

operações com divisores naturais com a intenção de evidenciar que o resultado de 
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uma divisão é o que cada cachorro (inteiro) recebe, assim como numa divisão de 6 

balas para 3 crianças o resultado é quanto cada criança recebe, caracterizando uma 

partição. Dessa forma, possibilitamos também uma ambientação ao material. 

Para divisores fracionários, enunciamos, por exemplo, “Devem ser distribuídas 
�
� de salsicha para 

�
� de cachorro. E agora, quanto de salsicha cada cachorro recebe?”, 

ou ainda, “Se distribuíssemos 
�
� de salsicha para cada 


� cachorro do canil, quanto de 

salsicha cada cachorro comeria?”. Em cada uma das situações anteriores alertamos 

os participantes que, diante do Sispixa 3, a distribuição dos pedaços de salsicha são 

na verdade para 
�
� e 


� barriga do cachorro, respectivamente.  

Assim como exposto na seção anterior, com o Sispixa 2, tais problemas 

também podem ser correlacionados com aqueles em que o divisor é um número 

natural, possibilitando que os mesmos sejam interpretados como partições e portanto 

equivalentes às divisões 
�
� ÷ �

� e 
�
� ÷ 

�. A seguir, descreveremos como esses dois 

problemas podem ser resolvidos com o Sispixa 3.  

Exemplo 1:  �
& ÷ �

# 

Primeiramente, precisamos ressaltar que o problema “Devem ser distribuídas 
�
� de salsicha para 

�
� de cachorro. E agora, quanto de salsicha cada cachorro recebe?” 

apresenta uma fração maior do que a unidade como divisor. Para resolvê-lo com o 

Sispixa 3, devemos representar 
�
� de cachorro, e para tal podemos considerar três 

metades, ou ainda um cachorro e meio. Dessa forma, para indicarmos essa fração 

são necessárias pelo menos duas peças em formato de cachorro e duas réguas que 

indicam uma divisão por 2. Posicionando as réguas sobre os corpos dos cachorros, 

respectivamente, é possível indicar as metades de cada um deles, conforme Figuras 

4.8a e 4.8b.  
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Figura 4.8 – Representando metades do corpo do cachorro com o Sispixa 3 

 
 

Legenda: (a) – representando metades com dois cachorros; (b) – representando metades com três 
cachorros. 

Fonte: A autora, 2016. 
 
 

Por conseguinte, 
�
� pode ser representado com duas ou três peças que indicam 

cachorros, por exemplo, sendo necessário destacar três das metades que os 

constituem. Apresentamos desse modo dois exemplos, um na Figura 4.9a e outro na 

Figura 4.9b. Uma vez que as réguas e os cachorros que compõem o Sispixa 3 são da 

mesma cor, para exibirmos as possibilidades de representação pelo aluno, utilizamos 

cores distintas, somente para ilustração. 

 

Figura 4.9 – Representando 
�
# do corpo do cachorro com o Sispixa 3 

 

Legenda: (a) – representando 
�
� de cachorro com dois cachorros; (b) – representando 

�
� de cachorro 

com três cachorros  
Fonte: A autora, 2016. 
 

Sendo assim, para a distribuição dos 
�
� de salsicha, ou seja, dos três pedaços 

de 

� de salsicha, podemos considerar as três metades do corpo do cachorro 
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destacadas, posicionando uma peça de 

� sobre cada uma delas. Um exemplo é 

mostrado na Figura 4.10, no qual são utilizados dois cachorros.  

 

Figura 4.10 – 
�
& de salsicha distribuídos para 

�
# de cachorro 

 
                               Fonte: A autora, 2016. 

 

Para chegar à solução de 
�
� ÷  �

�, é preciso relembrar que, numa divisão partitiva, 

o resultado é quanto cada unidade recebe. Nesse caso, o resultado da divisão será 

quanta salsicha um cachorro recebe ao final dessa distribuição, que é  
�
� de salsicha, 

sendo essa portanto a resposta procurada.  

Uma dúvida pode surgir quanto à configuração exposta na Figura 4.10 e o 

resultado obtido, uma vez que na distribuição apresentada apenas um dos cachorros 

recebe 
�
� de salsicha, enquanto o outro recebe somente 


�. Devemos perceber, no 

entanto, que existem outras possibilidades para a representação de 
�
� com dois 

cachorros, e que precisamos ter 
�
� de salsicha para a fração dada, independente da 

representação que se faça, uma vez que estamos considerando distribuições 

uniformes. Podemos considerar para tal 
�
� de salsicha para cada um dos cachorros, 

conforme Figura 4.11, a qual destaca 
�
� da barriga do cachorro de formas distintas. 

Vale notar que, nas imagens apresentadas, cada um dos “três meios” de cachorro 

destacados abrange 
�
� de salsicha.  
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Figura 4.11 – Diferentes representações de 
�
& de salsicha para 

�
# de cachorro  

 
   Fonte: A autora, 2016. 
 

Uma intervenção que pode ser feita, quando apresentada dúvida em relação à 

resposta 
�
�, e a configuração exposta na Figura 4.10, é retomar a história contada 

inicialmente, de que há vários cachorros no canil narrado, e que  podemos considerar, 

portanto, mais cachorros recebendo salsichas. Dessa forma, incluindo mais um 

cachorro, por exemplo, obtemos uma situação que está indicada na Figura 4.12, e 

assim, além dos 
�
� de cachorro já destacados, é possível representarmos outros 

�
� de 

cachorro. Para tal, utilizamos tiras de cores distintas, para realçarmos as frações 

correspondentes.  

Retomando a conta que originou tal ação, 
�
� ÷ 

�
�, e associando novamente ao 

problema “quanta salsicha receberá um cachorro se for distribuído 
�
� de salsicha para 

�
� de cachorro?”, devemos considerar as outras três metades de cachorro que ainda 

não receberam qualquer pedaço de salsicha (Figura 4.12a), e que juntas também 

representam 
�
� do cachorro. Portanto, uma nova distribuição pode ser realizada, com 

mais 3 peças que indicam 

� de salsicha, totalizando 

�
� de salsicha, conforme Figura 
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4.12b. Podemos perceber assim que, ao final da distribuição, cada cachorro recebe 
�
� 

de salsicha, o que corresponde ao resultado da divisão. 

 

Figura 4.12 – Outros três meios de cachorro 

 

   Legenda: (a) – 
�
� de salsicha para 

�
� de cachorro; (b) – mais uma vez ... 

�
� de salsicha para 

�
� de 

cachorro.       
   Fonte: A autora, 2016. 

  

De forma análoga, caso a representação de 
�
� de cachorro seja considerada 

como na Figura 4.9b, a qual abrange três cachorros, devem ser posicionadas peças 

de 

� sobre cada uma das metades destacadas (Figura 4.13a). Essa ação não é 

suficiente para respondermos quanto de salsicha cada cachorro receberá, porém, 

devemos notar que para que todos eles sejam atendidos ainda faltam três partes, 

totalizando “três meios” de cachorro que não foram contemplados. Dessa maneira, 

são necessárias mais três peças de 

� de salsicha para essa nova distribuição, uma 

vez que a mesma deve ser uniforme e que as demais metades receberam 

� de 

salsicha cada (Figura 4.13b).  Por fim, podemos concluir que cada cachorro recebe 
�
� 

de salsicha (Figura 4.13c).  
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Figura 4.13 – Distribuindo 
�
& de salsicha para outros 

�
# de cachorro 

 

Legenda: (a) – 

� de salsicha para cada uma das três metades destacadas; (b) – ainda faltam três 

metades, portanto mais três quintos e (c) – cada cachorro recebe 
�
� de salsicha 

Fonte: A autora, 2016. 
 

Exemplo 2: �
& ÷ �

# 

Apesar de já termos discutido com o Sispixa 2 um problema cujo divisor é uma 

fração unitária, podendo a questão aqui proposta ser resolvida de forma análoga, 

decidimos trazer esse exemplo por considerarmos que ele expõe uma característica 

importante do Sispixa, a qual nos levou a uma outra adaptação do instrumento, que 

descrevemos adiante.  

Para a resolução de “se distribuíssemos 
�
� de salsicha para cada 


� cachorro do 

canil, quanto de salsicha cada cachorro comeria?”, devemos inicialmente selecionar, 

dentre as réguas disponíveis, aquela que indica uma divisão por 2, para que seja 

representado 

� cachorro, conforme Figura 4.14a. Em seguida, podem ser 

posicionadas, sobre uma das metades do corpo do cachorro, os quatro “quintos” de 

salsicha (Figura 4.14b). Com a finalidade de descobrir quanto o cachorro inteiro 

receberá de salsicha, devemos realizar uma nova distribuição, de “outros quatro 
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quintos de salsicha” (Figura 4.14c), agora para aquela metade que ainda não recebeu 

peça alguma (Figura 4.14d).  

 

Figura 4.14 – Calculando 
�
& ÷ 

�
# com o Sispixa 3 

 

Legenda: (a) – representando 

� barriga de cachorro; (b) – 

�
� de salsicha para 


� barriga do cachorro; (c) 

... mais 
�
� de salsicha e (d) ... 

�
� de salsicha para a outra metade da barriga do cachorro   

Fonte: A autora, 2016. 
 

Devemos ter atenção ao fato de que 4 peças de 

� de salsicha justapostas têm 

o mesmo comprimento da metade da barriga do cachorro, conforme retratado na 

Figura 4.14, uma vez que o comprimento da peça de 

� de salsicha e da metade da 

barriga do cachorro têm, respectivamente, 3 cm e 12 cm.  
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Figura 4.15 – Comparando 
�
&  da salsicha com 

�
# barriga do cachorro 

 
                               Fonte: A autora, 2016. 

 

Para que esse tipo de comparação, entre frações do cachorro e da salsicha 

sejam evitadas, podemos incentivar que as partes da salsicha não sejam justapostas, 

como mostrado, por exemplo, na Figura 4.15, juntamente com o discurso de que 

estamos apenas representando uma espécie de alimentação dos cachorros e que 

podemos imaginar que esses pedaços de salsicha já foram mastigados e portanto 

triturados, não existindo a possibilidade de justapor pedaços de salsichas.  

Mesmo sendo uma atividade que está longe de reconstituir uma ação verídica, 

acreditamos que esse argumento pode ser suficiente para que os participantes 

prossigam considerando apenas a distribuição uniforme para a resolução do 

problema, sem correlacionar frações de diferentes unidades. Contudo, consideramos 

esse tipo de confusão bastante relevante, o que nos motiva a idealizar uma quarta 

versão do instrumento. 

Antes, apresentamos mais um problema que consideramos importante por 

retratar uma limitação do Sispixa 3, a qual aliás permanece em todas as versões do 

instrumento e que encontra-se no fato de não ser possível a representação de 

qualquer fração das unidades envolvidas. Ao levarmos em consideração a divisão 
�
� ÷ ��, por exemplo, ainda que seja viável a indicação do dividendo e do divisor com as 

peças do Sispixa 3, não é possível a representação da solução, exigindo assim que o 

aluno utilize alguma estratégia para chegar à resposta, precisando para tal nomear as 

frações que não são contempladas pelo instrumento. 
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Exemplo 3: �
& ÷ �# 

Essa divisão, diante do Sispixa 3, pode ser lida como “se você desse 
�
� de 

salsicha para 
�
� de cachorro, quanto um cachorro comeria?”. Para resolvê-la com o 

material proposto, devemos proceder conforme descrito no exemplo 1, representando 
�
� do corpo do cachorro. Escolhemos para tal a representação como na Figura 4.16a, 

e destacamos quatro peças de 

� de salsicha.  

Para a distribuição, podemos colocar 

� de salsicha sobre cada uma das três 

metades destacadas, restando ainda uma peça de 

� para ser partilhada (Figura 4.16b). 

Diante, portanto, da tarefa de dividir esse “um quinto” restante entre as três metades 

de cachorro, percebemos uma restrição do instrumento, o qual não possui uma 

diversidade de peças suficientes para representar essa divisão, dentre outras. 

Convidamos assim os participantes a imaginarem essa peça sendo dividida, ação tal 

que possibilita generalizações perante uma limitação do instrumento. 
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Figura 4.16 – Calculando 
�
& ÷ �# com o Sispixa 3 

 

Legenda: (a) – indicando divisões por 2 para a representação de 
�
� de cachorro; (b) – 

�
� de salsicha 

distribuídos para 
�
� de cachorro; (c) – repartindo a peça de 


� restante em três partes iguais; 

(d) – as três partes obtidas distribuídas para 
�
� de cachorro; (e) – repartindo cada um dos 

quatro “quintos” em três partes iguais e (f) – distribuindo os pedaços obtidos entre os três 
“meios” de cachorro. 

 Fonte: A autora, 2016. 
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Dessa forma, podemos perguntar ao aluno se ele sabe em quantas partes a 

“tal peça” deve ser partida, auxiliando-o a perceber, em caso de dúvida, que ao serem 

consideradas três partes do cachorro, três “meios”, para que a distribuição seja 

realizada corretamente, a peça precisa ser dividida em três partes iguais (Figuras 

4.16c e 4.16d). Para apresentarem a solução do problema, os alunos têm, portanto, a 

tarefa de nomear as “peças imaginadas” obtidas da hipotética divisão.  

Em caso de dificuldade para a nomeação, podemos propor também uma 

comparação com uma salsicha inteira, estabelecendo-se uma relação parte-todo. 

Caso necessário, perguntas como “quantos quintos há em uma salsicha?”, “em 

quantas partes foram divididas a peça de 

�?” e “se dividirmos todos os “quintos” que 

compõem a salsicha em três partes, em quantas partes a salsicha será dividida?” 

podem ser feitas para ajudar o aluno a perceber que a “nova peça” é na verdade uma 

parte de 15 em que uma salsicha foi dividida. Dessa forma, o aluno pode chegar ao 

resultado “
�
� + �

�”, já que um cachorro inteiro recebe duas peças de 

� mais duas peças 

que correspondem a 
� da salsicha.  

Podemos incentivar ainda que o aluno apresente uma fração como resposta, 

sugerindo que imaginem cada um dos quatro pedaços que indicam 

� de salsicha 

sendo repartidos em três partes, para que em seguida sejam distribuídos para os 
�
� de 

cachorro, o que encontra-se retratado nas Figuras 4.16e e 4.16f. Dessa maneira, a 

partir da configuração descrita na Figura 4.16f, o aluno pode estabelecer que um 

cachorro inteiro recebe 
�

� de salsicha, sendo essa a resposta procurada.  

Algumas intervenções foram realizadas com o Sispixa 3, com participantes de 

diversos níveis de escolaridade, incluindo membros do grupo de pesquisa Rumo à 

Educação Matemática Inclusiva. Obtivemos assim, indícios da viabilidade do 

instrumento para o desenvolvimento de um trabalho sobre divisão de frações. 

Pudemos perceber, no entanto, durante algumas experiências, que alguns 

participantes faziam uma forte relação entre o tamanho da barriga do cachorro e as 

peças que indicam as partes da salsicha. Diante dessa observação, e da possibilidade 

de adaptar o instrumento para utilização com deficientes visuais em trabalhos futuros, 

idealizamos uma nova versão do Sispixa, a qual apresentamos a seguir.  
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4.1.2.3 “Cachorro-quente” 
 

Com a finalidade de evitarmos uma possível comparação entre as frações da 

salsicha e as frações do cachorro, a qual identificamos em algumas experiências com 

o Sispixa 3, transformamos o material referente ao cachorro em uma caixa aberta, na 

qual as partes da salsicha pudessem ser depositadas. Dessa forma, as frações da 

salsicha continuam sendo representadas por peças retangulares, como em todas as 

demais versões, enquanto o cachorro passa a ser representado por uma caixa, com 

um formato de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões apresentamos 

adiante.   

Levando também em consideração um comentário recorrente durante as 

intervenções realizadas com o Sispixa 3, de que os participantes sentem pena por ter 

que “dividir” o cachorro, demonstrando uma certa estranheza quando mencionamos a 

divisão do corpo do cachorro em partes iguais, surge então a ideia de transformar o 

cachorro em um pão, para que a atividade envolva a criação de cachorros-quentes. A 

sugestão parte de uma das participantes, Bruna, cuja atuação com o Sispixa 3 

descrevemos no Capítulo 6. A mesma ideia surge de outros licenciandos em 

Matemática, durante uma intervenção realizada por uma colega do mesmo grupo de 

pesquisa. 

Dessa forma, o novo instrumento, o qual chamamos de Cachorro-quente, 

consiste em uma caixa para representar o pão (Figura 4.17a) e divisórias que se 

ajustam perfeitamente na caixa, indicando as divisões necessárias para obtermos 

representações de 

�, 


� , 

� e 

� do pão (Figura 4.17b). Vale enfatizar que as ideias 

matemáticas envolvidas são as mesmas já apresentadas com o Sispixa 3. 

 



103 

 

Figura 4.17 – Cachorro-quente 

 
Legenda: (a) – caixa para representação do pão à esquerda; salsicha e suas frações à direita; (b) –

divisórias para representação das frações do pão. 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Assim como nas versões anteriores, as peças relacionadas à salsicha são 

todas confeccionadas em E.V.A. (espuma vinílica acetinada), e suas dimensões 

permanecem inalteradas. Em relação ao pão, as peças são construídas em papel 

cartão como a seguir:   

� Caixa aberta com 7 cm de largura, 20 cm de comprimento e 2,5 cm de altura.  

� Divisórias cuja base são retângulos de 7 cm de largura e 20 cm de comprimento. 

Dessa maneira, elaboramos uma outra proposta na qual os participantes são 

convidados a imaginarem que estão preparando cachorros-quentes para diferentes 

clientes, os quais podem escolher a maneira que seu sanduíche será preparado. 

Vejamos:  
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Preparando cachorros-quentes   

Márcia é a vendedora do melhor hot-dog do bairro. Seu diferencial é montar hot-dogs 

com a quantidade de salsicha que o cliente pedir. Certo dia, um freguês fez o seguinte 

pedido: "Márcia, eu quero dois hot-dogs, mas só quero 

� salsicha. Dá para fazer?". 

Márcia ficou com aquela "cara de interrogação", tentando solucionar o pedido. 

Quanto de salsicha terá em cada pão? 

Você pode ajudar Márcia a preparar cachorros-quentes para seus clientes? Para isto, 

receberá um kit contendo: 1 caixa representando o pão; divisórias para dividir o pão 

em 2, 3, 4 e 5 partes iguais; e peças em E.V.A. (espuma vinílica acetinada) que 

representam a salsicha e suas partes 1, 

� , 

� , 
� e 


�. 

Considere cada situação a seguir como um pedido de um freguês da Márcia. Registre 

suas respostas. 

1) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 6 salsichas para 2 pães?  

2) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão?  

3) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão?  

 

Dependendo do pedido do freguês, o participante então precisa descobrir 

quanto de salsicha terá em cada pão, considerando ainda que a distribuição dos 

pedaços de salsichas no pão deve ser sempre uniforme. Apesar da proposta agora 

abranger cachorros-quentes, a maneira com que as questões são resolvidas com o 

instrumento não mudam em relação às suas versões anteriores.  

 Para ilustração, apresentamos uma versão reduzida da proposta, trazendo 

possíveis soluções das duas últimas questões com o instrumento “Cachorro-quente” 

como exemplos, os quais podem ser associados às divisões 1 ÷ �
� e 

�
� ÷ �

�, 

respectivamente. 

Exemplo 1: � ÷ �
& 

Para resolvermos a questão “Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 

salsicha para 
�
� de pão?” com o Cachorro-quente, podemos usar a divisória de 5 

partes, conforme Figura 4.18a, conseguindo representar assim quintos de pão. Dessa 

forma, com quaisquer quatro dos cinco compartimentos delimitados pela divisória, é 

possível indicarmos 
�
� de pão, como por exemplo na Figura 4.18b. Assim, ao 
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sugerirmos uma divisão da salsicha por quatro, o que pode ser representado pela 

troca de peças, 1 peça que indica uma salsicha por 4 que indicam 

� de salsicha (Figura 

4.18b), podemos colocar 

� de salsicha em cada um dos quatro “quintos” do pão (Figura 

4.18c).  

No entanto, como o problema trata-se de quanto de salsicha terá em 1 pão 

inteiro, devemos notar que ainda resta 

� do pão, que até então não foi contemplado 

na divisão, não tendo recebido qualquer fração da salsicha. Sendo assim, faz-se 

necessário outro 

� de salsicha para essa parte do pão, conforme Figura 4.18d, 

mantendo assim uma distribuição uniforme pelo pão. Portanto, o pão inteiro recebe 

cinco peças de 

� de salsicha, ou seja, 

�
� de salsicha, sendo esse o resultado procurado. 

 

Figura 4.18 – Calculando � ÷ �
& com o Cachorro-quente 

 

Legenda: (a) – cinco “quintos” do pão e uma salsicha; (b) – quatro “quintos” do pão e quatro “quartos” 
de salsicha; (c) – uma salsicha dividida para quatro quintos de pão e (d) – Um pão inteiro fica 
com 

�
� de salsicha. 

Fonte: A autora, 2016. 
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É importante destacarmos que o resultado é uma fração imprópria da salsicha, 

e que a mesma pode ser obtida por uma iteração de frações unitárias, ao somarmos 

cinco “um quartos” para chegarmos à solução. Ainda existe a possibilidade de 

representação da solução como “uma salsicha e um quarto”. 

Exemplo 2:  �
# ÷ #

� 

Para a resolução da questão “Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� 

de salsicha para 
�
� de pão?” com o Cachorro-quente, podemos representar terços do 

pão com a divisória de 3 partes, conforme Figura 4.19a. Dessa forma, com quaisquer 

dois dos três compartimentos determinados, é possível indicar 
�
� de pão. Assim, ao 

sugerirmos uma divisão de cada uma das metades da salsicha por dois, o que 

podemos representar por uma troca de peças, cada uma das peças que indicam 

� salsicha por 2 que indicam 


� de salsicha (Figura 4.19b), conseguimos colocar três 

“quartos” de salsicha em cada um dos dois “terços” do pão (Figura 4.19c).  

Contudo, uma vez que a questão trata-se de quanto de salsicha terá em 1 pão 

inteiro, devemos considerar também a fração que cabe ao terço do pão restante, o 

qual ainda não foi contemplado na distribuição anterior. Sendo assim, faz-se 

necessário outros três “um quartos” de salsicha para essa parte do pão, conforme 

Figura 4.19d, mantendo assim uma distribuição uniforme pelo pão. 

Consequentemente, o pão inteiro recebe nove peças de 

� de salsicha, ou seja, 

�
� de 

salsicha. 
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Figura 4.19 – Calculando 
�
# ÷ #

� com o Cachorro-quente 

 
Legenda: (a) – três meios de salsicha e três terços do pão; (b) – um meio equivale a dois quartos; (c) – 

�
� de salsicha para 

�
� do pão e (d) – um pão inteiro fica com 

�
� de salsicha. 

Fonte: A autora, 2016. 
 

Uma outra representação desta mesma divisão pode ser apontada. Por 

exemplo, é possível consideramos duas das três metades de salsicha sendo 

distribuídas para dois terços do pão, uma metade para cada terço como na Figura 

4.20a. Diante da necessidade de também dividirmos a metade de salsicha 

remanescente para os dois “terços” do pão, podemos levar em conta uma troca de 

peças, 

� salsicha por 2 peças que indicam 


� de salsicha cada (Figura 4.20b), 

retratando assim a divisão de metade da salsicha por dois (Figura 4.20c). Dessa 

maneira, como cada um dos dois terços do pão recebe metade mais um quarto de 

salsicha (Figura 4.20c), essa mesma fração da salsicha também cabe ao terço do pão 

que ainda não foi englobado, conforme Figura (4.20d). Logo, o pão inteiro recebe três 
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peças de um meio de salsicha mais três peças de um quarto de salsicha, o que 

corresponde ao resultado 
�
� + 

�
�. 

Também devemos considerar a solução “duas salsichas e um quarto”, ou “2

�”, 

que pode ser evidenciada também por uma troca de peças. 

 

Figura 4.20 – Outra forma de calcular 
�
# ÷ #

� com o Cachorro-quente 

 

Legenda: (a) – dois meios de salsicha para 
�
� do pão; (b) – dividindo a peça remanescente por dois; (c) 

– 

� + 

� de salsicha para cada um dos dois “terços” do pão e (d) – um pão inteiro fica com 
�
� +

 �� de salsicha. 

Fonte: A autora, 2016. 
 

4.2 Fase 2  
 

A Fase 2 caracteriza-se pelas intervenções-teste com o Cachorro-quente, com 

a intenção de investigar a viabilidade e aceitação do instrumento matemático. 

Também propomos uma atividade que promove as mesmas séries de ações 

envolvidas com o Cachorro-quente em um outro contexto, e sem o uso do instrumento. 

Nessa fase, também continuamos com a busca pelas concepções dos participantes 

sobre divisão e frações, só que agora por meio de uma entrevista semiestruturada, a 
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qual baseia-se no Questionário B, descrito na Seção 4.1.1. Objetivamos assim, 

conseguir mais detalhes por meio das falas e gestos dos participantes, e procuramos 

confirmar as conjecturas feitas previamente, ou talvez formular novas. 

Assim como na Fase 1, os participantes dessa fase da pesquisa possuem 

níveis de escolaridade diferentes. São eles:  

• Membros do grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

• Rodrigo: Professor de Matemática  

• Danilo e Júlia: alunos da licenciatura em Matemática 

• Turma de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental  

 

4.2.1 Entrevistas sobre divisão e frações 
 

As entrevistas realizadas baseiam-se no Questionário B, com algumas 

variações, uma vez que dependiam da situação em que eram apresentadas, e 

poderiam ser modificadas ou ajustadas conforme o caso.  

Foram entrevistados Rodrigo, Danilo e Júlia e uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental, com 24 alunos. Nesse último caso, uma entrevista em grupo, antes dos 

alunos expressarem suas ideias, pedimos que façam algum registro escrito, para 

posterior análise, por considerar que numa discussão em grupo nem todos os alunos 

podem conseguir se manifestar, ou ainda, podem ser influenciados de alguma 

maneira pelos colegas. Dessa forma, essa experiência permite tanto a análise das 

anotações feitas pelos alunos, quanto das suas falas e gestos, uma vez que ela foi 

videogravada.   

Para a análise dos dados, apreciamos as respostas obtidas numa tentativa de 

compreender de que modo os participantes conceituam divisão e frações, a luz do que 

Barsalou (2009) entende por conceitualização situada, como descrevemos na Seção 

3.4.2.  

 

4.2.2 Intervenções-teste com o Cachorro-quente 
 
Diante da experiência com Rafael, um aluno do 4º ano do Ensino Fundamental, 

com o Sispixa 2, percebemos que para uma análise mais criteriosa, devemos 

considerar sujeitos de pesquisa um pouco mais familiarizados com frações. Dessa 

forma, optamos por analisar o uso do instrumento por alunos do 6º ano do Ensino 
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Fundamental, que ainda não foram apresentados ao conteúdo divisão de frações, por 

considerarmos assim que o instrumento pode auxiliar a introdução do tema em 

questão.   

Antes da experiência com uma turma do 6º ano, no entanto, achamos relevante 

a participação de professores e licenciandos em Matemática. Dessa forma, algumas 

intervenções foram realizadas com o Cachorro-quente, buscando opiniões a respeito 

da viabilidade do instrumento em sala de aula por diferentes sujeitos. Dentre eles 

podemos citar Rodrigo, um professor de Matemática, cuja participação descrevemos 

no Capítulo 6, Danilo e Júlia, licenciandos em Matemática, assim como membros do 

grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva.  

A proposta da atividade com o Cachorro-quente mantém-se como a já descrita 

na seção 4.1.2.3, com alterações na quantidade de questões, justificadas pelo tempo, 

por exemplo, uma vez que os encontros tiveram durações que variavam de 40 minutos 

a 2 horas. A versão respondida por Rodrigo encontra-se no Apêndice B. Apesar de 

não analisarmos os dados obtidos, uma intervenção foi realizada com uma turma de 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de observarmos a dinâmica 

estabelecida durante o desenvolvimento das atividades, obtendo assim mais 

elementos para discutirmos o uso do instrumento.  

Diante de uma limitação do instrumento, o qual permite a representação de uma 

quantidade bastante pequena de frações, tanto da salsicha quanto do pão, 

característica já existente nas versões anteriores, decidimos manter o instrumento 

inalterado por considerarmos que esse aspecto pode propiciar a imaginação, 

favorecendo possivelmente generalizações. Pretendemos averiguar assim, diante de 

tal restrição, ou da ausência do referido instrumento, por exemplo, sinais de 

imaginação matemática, a qual Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2012) relacionam 

à experiência da quase-presença, isto é, buscamos indícios do Cachorro-quente, ou 

de peças que indicam frações que não compõem o instrumento, sendo trazidos à 

presença, mesmo estando ausentes fisicamente, por um ato de imaginação. 

Com esse fim, resolvemos apresentar uma atividade que envolve as mesmas 

ações que o Cachorro-quente promove, só que em um diferente contexto, e 

pretendemos observar como os participantes procedem na ausência do instrumento. 

Para isso, trazemos o “guardando bolo” numa referência ao trabalho de Gregg e Gregg 

(2007), que compreende também a ideia de partição para a divisão de frações.  
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4.2.3 Divisão de frações na ausência do instrumento  
 
O trabalho desenvolvido por Gregg e Gregg (2007) em relação à divisão de 

frações com a ideia de partição, envolve problemas nos quais os alunos precisam 

imaginar situações em que guardam bolos em recipientes, sem o uso de qualquer 

material manipulável. Entendemos que os tipos de pensamentos e ideias matemáticas 

envolvidas na resolução desses problemas são similares aos do “preparando 

cachorros-quentes” e, por esse motivo, achamos interessante observarmos como os 

participantes resolvem tais questões sem o auxílio do instrumento matemático.  

Enunciamos a proposta como “guardando bolo” e a apresentamos da seguinte 

maneira:  

 

Guardando bolo 

No final de uma festa, sobrou uma certa quantidade de bolo, que por sua vez 

precisa ser guardado em recipientes. Descubra quanto bolo caberá em cada 

recipiente. Vamos lá!  

1) Se um bolo inteiro preenche exatamente 3 recipientes, quanto do bolo 

caberá em um recipiente apenas? 

2) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 3 recipientes, quanto do bolo 

caberá em um recipiente apenas? 

3) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 


� recipiente, quanto do bolo 

caberá em um recipiente? 

4) Se um bolo inteiro preenche exatamente 
�
� de um recipiente, quanto do 

bolo caberá em um recipiente? 

5) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 

�
� recipientes, quanto do bolo 

caberá em um recipiente? 

 

 

 

Ao final, planejamos uma pequena entrevista que baseia-se nas seguintes 

questões: 

∗ Quais estratégias você usou para solucionar os problemas do bolo? 
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∗ Você pode relacionar os problemas dos cachorros-quentes e dos bolos? De 

que maneira? 

∗ Você sentiu mais dificuldade em resolver algum tipo de problema? Qual? 

 

No Capítulo 6, descrevemos como o participante Rodrigo desenvolveu o 

“guardando bolo”. 

 
4.3 Fase 3  
 

Diante da experiência com uma turma do 6o ano, da qual 24 alunos estavam 

presentes, percebemos que a realização das atividades com um grupo menor de 

participantes, permite uma melhor análise do papel do corpo, como é de nosso 

interesse. Sendo assim, prosseguimos a pesquisa com quatro alunos do 6o ano do 

Ensino Fundamental. São eles: Victor, Bruno, Guilherme e Mário.  

 Nesta fase, são propostas três atividades: “preparando cachorros-quentes”, 

“guardando-bolo” e “dividindo frações”, conforme Apêndices D, E e F, as quais são 

desenvolvidas ao longo de 5 sessões, com duração de tempo que variam de 30 a 90 

minutos cada. Os participantes são organizados em duplas, e os dados são obtidos 

por meio dos registros feitos em papel, falas e imagens de vídeo, gravadas durante 

as sessões, permitindo, dessa forma, uma análise das interações dos participantes 

com o Cachorro-quente, assim como as estratégias e tipos de pensamentos 

manifestados, inclusive na sua ausência ou perante sua limitação.  

 

4.3.1 Proposta da atividade com o Cachorro-quente 
 

O “preparando cachorros-quentes”, já apresentado na Fase 1 da pesquisa, é 

ampliado e agora abrange 34 questões, que podem ser relacionadas a divisões cujos 

dividendos e divisores são números naturais, frações unitárias ou não-unitárias, 

próprias ou impróprias. Também incluímos questões que não podem ser retratadas 

com o instrumento, buscando indícios de imaginação matemática. As 34 questões 

podem ser agrupadas da seguinte maneira: 

• Divisor inteiro 

• Divisor é uma fração unitária  

• Divisor é uma fração própria não-unitária 
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• Buscando uma generalização  

• Divisor é uma fração imprópria 

 

As quatro primeiras questões apresentadas possuem o divisor inteiro, e têm 

por objetivo uma familiarização dos participantes com o Cachorro-quente, como já 

mencionamos. São elas: 

 

1) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 6 salsichas para 2 pães?  

2) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 2 pães?  

3) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 7 salsichas para 3 pães? 

4) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 2 pães?  

 

As Questões de 5 a 7, envolvem a divisão de um número natural por uma fração 

unitária. As Questões numeradas de 8 a 10, indicam uma divisão de uma fração 

unitária por uma fração unitária, enquanto as Questões 11 e 12 indicam a divisão de 

uma fração não-unitária, própria e imprópria, respectivamente, por uma fração 

unitária, como a seguir:   

 

5) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 

� pão?  

6) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 

� de pão? 

7) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para 

� de pão? 

8) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

9) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

10) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão?  

11) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� pão?  

12) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� de pão?  

 

As questões são propostas de uma maneira que considera uma ordem 

crescente de dificuldade. Apesar da Questão 12 envolver uma fração imprópria no 

dividendo, o fato dela poder ser tratada como uma iteração de frações unitárias, 

permite ações similares às questões numeradas de 8 a 11, por exemplo. Dessa forma, 



114 
 

pretendemos observar se para resolvê-la, os participantes apresentam as mesmas 

estratégias anteriores ou se fazem alguma distinção.  

As questões numeradas de 13 a 24, envolvem divisores que são frações 

próprias não-unitárias. São elas:   

 

13) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

14) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

15) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão?  

16) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão?  

17) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão?  

18) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para  
�
� de pão?  

19) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� salsicha para 

�
� de pão? 

20) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

 

Apesar das Questões de 21 a 24 também apresentarem um divisor que é uma 

fração não-unitária, estas apresentam um pouco mais de dificuldade que as 

anteriores, por não possibilitarem a representação do resultado com as peças 

disponibilizadas pelo Cachorro-quente. São elas: 

 

21) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 

�
� de pão? 

22) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 

�
� de pão? 

23) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

24) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

 

As Questões numeradas de 25 a 30 indicam, em seus enunciados, frações 

próprias que não podem ser representadas com o Cachorro-quente, buscando, assim, 

uma generalização. Vejamos: 

 

25) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 
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26) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


�  pão? 

27) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

28) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� de pão? 

29) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� de pão? 

30) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 

�
� de pão? 

 

Algumas das questões descritas anteriormente, Questões 12, 15 e 20, 

apresentam frações impróprias como dividendo, as quais podem ser retratadas pela 

iteração de frações unitárias, como explicamos. Entendemos que as questões 

numeradas de 31 a 34, ao apresentarem uma fração imprópria como divisor, exigem 

ações diferentes das demais. São elas: 

 

31) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão? 

32) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para 
�
� de pão? 

33) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� salsicha para 

�
� de pão? 

34) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

 

Apesar de propormos problemas envolvendo frações impróprias com o 

Cachorro-quente, não consideramos estes em quantidade suficiente para permitir que 

os alunos tornem-se fluentes no uso do instrumento, para esse tipo de questão. De 

qualquer maneira, nos interessamos em observar a potencialidade do instrumento 

para estes tipos de problemas, ainda que de uma maneira reduzida. Sendo assim, as 

atividades propostas na sequência envolvem apenas frações propriamente ditas, 

entretanto, algumas delas, geram frações maiores do que a unidade como resultados. 

 
4.3.2 Proposta de atividades na ausência do instrum ento 
 

Foram feitas duas propostas de atividades para serem desenvolvidas sem o 

Cachorro-quente, “guardando bolo” e “dividindo frações”. A primeira delas, realizada 

por alguns participantes da Fase 2, como relatamos, também teve sua proposta 

reformulada, com pequenas alterações que julgamos importantes ao considerarmos 
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a ampliação já mencionada da atividade com o Cachorro-quente. Diferente do que 

propomos na Fase 2, onde somente concebemos frações que podem ser 

representadas com o instrumento, caso este estivesse presente, incluímos questões 

que envolvem frações como 

�,  

� e 

�, por exemplo. Dessa forma, entendemos que, 

apesar do “preparando cachorros-quentes” proporcionar generalizações, estas são 

perante o instrumento, o qual está presente fisicamente, sendo possível assim 

adaptações do mesmo para a busca das soluções, o que não acontece com o 

“guardando bolo”, que nos permite observar as ações dos participantes na sua 

ausência.   

A atividade que chamamos de “dividindo frações” abrange 5 contas de dividir, 

apresentadas de forma isolada. Não obstante, sugerimos que os participantes 

imaginem que estão preparando cachorros-quentes ou guardando bolo, numa 

tentativa de trazer a ideia de partição para as contas apresentadas. Dessa forma, 

pretendemos observar como os alunos, os quais não conhecem qualquer algoritmo 

de divisão de frações, resolvem o que é proposto. 

As contas propostas são:   
�
�  ÷  2,   


�  ÷  

�,  ��  ÷  �,  1 ÷  
�
�  e  


�  ÷ 

�
� . 

No Capítulo 5, descrevemos e analisamos os dados obtidos, por meio dos 

questionários e entrevistas, apontando aspectos da conceitualização situada de 

divisão para os participantes. No Capítulo 6, descrevemos e analisamos as interações 

com as três versões do instrumento matemático. 
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5. SITUANDO O CONCEITO DE DIVISÃO  

 

Nesse capítulo, apresentamos e analisamos os dados obtidos por meio dos 

Questionários A e B, e das entrevistas semi-estruturadas que visavam as concepções 

dos participantes sobre divisão e fração, as quais foram videogravadas.  

Conforme mencionamos no Capítulo 4, Arthur e Raquel responderam ao 

Questionário A (Quadro 4.1), e outros quatorze participantes, que denominamos de 

P1 a P14, que são professores ou licenciandos em Matemática, responderam ao 

Questionário B (Quadros 4.2), tendo sido obtidos apenas os registros escritos nesses 

casos. Além deles, participaram dessa etapa da pesquisa um aluno do 4º ano do 

Ensino Fundamental, Rafael, o professor de Matemática Rodrigo, dois licenciandos 

em Matemática, Danilo e Júlia, e uma turma regular do 6o ano do Ensino Fundamental. 

Para a apresentação dos dados, seguimos uma ordem cronológica.   

 

5.1 Entrevista com Rafael  
 
A entrevista com Rafael foi baseada em algumas das perguntas idealizadas 

para o Questionário A, conforme descrito no Capítulo 4. Iniciamos perguntando o que 

ele pensa ao ouvir a palavra “divisão” e a resposta é “eu penso que não vou conseguir 

fazer”, o que diz com um leve e tímido sorriso que se desfaz rapidamente, e conclui 

“mas eu termino conseguindo”. O participante então faz referências às outras 

operações explicando que às vezes se complica “na de dividir”.  

Rafael, enquanto relata que pensa não ser capaz de realizar a operação, pode 

estar se lembrando de experiências vividas nas quais teve dificuldades, e seu breve 

sorriso talvez seja uma indicação da sensação de alívio sentida quando por fim 

consegue ter êxito. Apesar do sorriso mencionado, a conversa tem início com Rafael 

parecendo tenso, mantendo a mão direita no rosto durante os primeiros minutos e 

colocando o dedo mínimo na boca aparentando roer sua unha levemente. Sua tensão, 

a princípio, não parece ser relacionada ao tema da conversa, mas sim por toda a 

situação envolvida, como pelo fato de estar sendo filmado, por exemplo.  

Ainda em relação à sua resposta sobre o que pensa ao ouvir a palavra divisão, 

inferimos que a conceitualização de divisão para Rafael inclui simulações de 

instrospecções. Segundo Barsalou (2009), estados internos podem ser representados 

em uma conceitualização situada por simulações dos mesmos, como no exemplo de 
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andar de bicicleta, já apresentado no Capítulo 3, cuja conceitualização pode incluir 

simulações de introspecções, como o esforço, a felicidade e a motivação. Dessa 

forma, entendemos que Rafael pode estar simulando sua apreensão frente a uma 

conta, ao relatar que “se complica na de dividir”, e o esforço realizado ou o alívio 

sentido quando no fim “termina conseguindo”.  

Vale lembrar ainda que para Barsalou (2009), uma conceitualização situada é 

uma simulação multimodal de uma situação de múltiplos componentes, que 

tipicamente simula quatro tipos básicos de informações de uma perspectiva particular, 

incluindo as instrospecções, já destacadas pela resposta de Rafael, as percepções de 

pessoas e objetos relevantes, as ações e as configurações. Essa última evidencia-se 

quando, num segundo momento, a pesquisadora pergunta se Rafael poderia 

apresentar algum problema que envolve divisão, e ele prontamente responde “uma 

conta?”, demonstrando fazer associações com a matemática escolar, remetendo-se 

talvez a algum algoritmo.  

Considerando que um dos tipos básicos de informações mencionados por 

Barsalou, as ações, podem fornecer alguma indicação sobre como o participante 

concebe a divisão, do ponto de vista das duas ideias, quotição ou partição, a 

pesquisadora pede que Rafael diga alguma situação prática em que ele tenha que 

dividir, obtendo a seguinte resposta “Primeira coisa que vem na minha mente quando 

eu vou fazer alguma coisa de dividir, eu penso em alguma coisa, tipo uma garrafa. 

Tem dez garrafas e eu tenho que dividir pra duas pessoas”.  

Assim, Rafael apresenta a ideia de partição, e ao ser solicitado que explique 

novamente como concebe a divisão, estabelece-se o seguinte diálogo: 

 

Rafael:  Eu penso em alguma coisa que dê pra dividir entre duas pessoas. 

Pesquisadora:  E aí, você tem alguma outra situação sem ser a garrafa? 

Rafael:  Tenho, barra de chocolate. 

Pesquisadora:  Barra de chocolate? Como é que é? 

Rafael:  Nessa quinta, foi o primeiro dia que estudei fração. A minha professora 

pediu para levar, cada pessoa levar uma barra de chocolate de 180 gramas, 

mas só que eu esqueci no dia. 

Pesquisadora:  Aí você comeu o chocolate dos outros. 
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Rafael:  Aí a professora falou. “Ah, qual é o seu total, de ... das outras pessoas, 

qual é o seu total?” De... da... número dos cubinhos. Vinte e quatro, vinte e 

quatro avos. 

Pesquisadora:  Por quê, cada barrinha tinha vinte e quatro quadradinhos? 

Rafael:  É. 

Pesquisadora:  Aí você ficou só com um pedacinho? 

Rafael:  Não, comi quinze! 

Pesquisadora: Quinze pedacinhos? 

Rafael:  É. 

Pesquisadora: Aí você comeu o quê?  Quinze vinte e quatro avos? 

Rafael:  Não. É... quinze... mas só dá quando.. fração acho que só dá quando 

vai dividir. 

 

Nos parece dessa forma que ao dividir a barra de chocolate com os amigos, o 

problema passou a ser tratado por Rafael como um de divisão de quantidades 

discretas. A barra agora é associada aos 24 pedacinhos, dos quais ele comeu 15. 

Rafael, ao dar o exemplo da barra de chocolate continua trazendo a ideia de partição 

e buscando descobrir se ele conseguiria explicar de alguma forma a diferença entre 

divisão partitiva de quantidades discretas e contínuas, a pesquisadora continuou com 

a seguinte pergunta: 

 

Pesquisadora:  Então, pra você a situação de dividir é a da garrafa? 

Rafael:  É. Ou da barra. 

Pesquisadora:  Ou da barra de chocolate, qual é a diferença? Tem diferença? 

Rafael:  Tem. (Rafael esboça um sorriso) 

Pesquisadora:  Qual é a diferença?  

Rafael:  Às vezes eu penso primeiro na barra de chocolate. (Rafael fala 

sorrindo)  

Pesquisadora:  Por quê?  

Rafael:  Porque, ué, é mais gostoso. (Rafael fala sorrindo) 

 

Dessa forma, ao tentar identificar se Rafael percebe ideias matemáticas 

consideradas importantes pela pesquisadora para o conceito de divisão, por exemplo, 

o participante mostra que as propriedades matemáticas não têm o mesmo papel que 
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o chocolate para ele nessa conceitualização. Seu sorriso, enquanto afirma que existe 

diferença entre as duas situações apontadas, parece indicar que na verdade faz uma 

piada, destacando que chocolate é mais gostoso do que garrafa.  

Também vale destacar a articulação feita entre divisão e fração, uma vez que 

Rafael parece remeter à sua experiência com frações em resposta a uma pergunta 

relacionada à divisão. Podemos nos questionar, contudo, se essas associações 

devem-se ao fato da experiência escolar ter sido bastante recente.  

Sobre a pergunta “o que é dividir”, Rafael conclui dizendo que para ele é “dar a 

metade para cada, para ficar certinho a diferença”, e parece relacionar a uma divisão 

por dois, reforçando, mais uma vez, que associa essa operação à ideia de partilha.  

Pela análise do vídeo, podemos observar que ao perguntar para Rafael “o que 

é dividir?” o ritmo do movimento das mãos da pesquisadora acompanha o da sua fala.  

Faz um movimento com as mãos que pode expressar, de certa forma, sua própria 

concepção sobre o que é dividir, que tem relação com a ideia de separar, distribuir. 

Ela traz as duas mãos para si, voltadas uma para outra (Figura 5.1a) e, enquanto fala 

a palavra “dividir”, as afasta tanto do seu corpo quanto uma da outra, abrindo as mãos 

e separando os dedos que antes estavam com suas pontas unidas (Figura 5.1b).  

Esses gestos parecem indicar a natureza multimodal da conceitualização de divisão 

para a pesquisadora, atestando o trabalho de Healy e Fernandes (2014) que 

concebem gestos como uma fonte de evidência de que o pensamento envolve re-

enações de atividades experienciadas previamente, permitindo que ações associadas 

ao conceito sejam sentidas novamente.   
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Figura 5.1 – Gestos da pesquisadora ao perguntar “o que é dividir?” 

 
Legenda: (a) – mãos juntas voltadas para si; (b) – Separa as mãos. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Ao voltar as perguntas agora para frações, Rafael confirma que havia tido 

contato com o assunto pela primeira vez somente poucos dias atrás. A pesquisadora 

solicita então que ele diga o que aprendeu sobre frações e percebe que sua 

experiência sobre o tema envolveu nomenclatura, tendo sido esse aspecto de frações 

que parece ter se destacado mais para o participante.  

 

Pesquisadora: E você já estudou fração?  

Rafael: Só quinta-feira.  

Pesquisadora: O que você aprendeu de fração? 

Rafael: Que quando é mais de dez o ...como é mesmo? O de cima é o...(passa 

a mão pelo rosto, tentando se lembrar do nome) é ..., ah, não lembro, é um 

nome. Ahh (faz uma interjeição como que desistindo de tentar se lembrar), é 

um nome e o debaixo é outro nome. O de baixo se for mais de dez aí fica tãnãnã 

(parece que emite esse som para expressar que o denominador pode ser 

qualquer número) avos. 

Pesquisadora: Entendi. 

Rafael: Só aprendi isso.  

Pesquisadora: Você já ouviu falar na palavra numerador e denominador? 
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Rafael: Ah é, numerador e denominador, denominador é o de baixo. 

 

Interpretando que a nomenclatura foi o que mais se destacou para Rafael na 

experiência escolar, a pesquisadora opta por interromper a entrevista e seguir com o 

que havia planejado, uma atividade envolvendo a construção de frações da salsicha 

que compõe o instrumento matemático que será utilizado posteriormente com o 

participante, conforme explicamos no Capítulo 6.  

Com a entrevista, podemos perceber que para Rafael divisão e fração não 

tratam-se apenas das propriedades matemáticas envolvidas, o que corrobora as 

ideias de Barsalou (2009), o qual defende que o conceito não é uma única 

representação genérica para uma categoria. Ao refletirmos sobre a natureza situada 

das conceitualizações apresentadas por Rafael, podemos frisar, por exemplo, a 

preocupação com o fracasso, a conexão com algo saboroso, ou ainda com palavras 

que o participante não se recorda, mas que conseguimos compreender como sendo 

os termos de uma fração.  

 

5.2 Dados do Questionário A  
 
Apenas Arthur e Raquel responderam ao Questionário A. Vale lembrar que os 

dois participantes, conforme já explicamos no capítulo anterior, são adultos do 

convívio da pesquisadora e que possuem escolaridade equivalente ao Ensino Médio. 

Eles responderam ao questionário ao mesmo tempo, na casa de um deles, o que 

aconteceu em ambientes diferentes, uma vez que um estava na sala enquanto o outro 

estava na varanda da casa.  

Ao analisarmos as respostas dos participantes ao Item 1a, sobre o que lhes 

ocorre quando se deparam com a palavra “divisão”, obtemos o registro “repartir em 

partes iguais” de Raquel, enquanto Arthur anota “balas”. Raquel mantém uma 

resposta similar, “separar em partes iguais”, para o Item 2a, relacionado ao que é 

dividir, e Arthur dessa vez, assim como Raquel, não se distancia da noção matemática 

ao apontar “subtrair várias vezes” para essa mesma pergunta.  

Ambos apresentam corretamente o resultado de 12÷3, conforme pedido no 

Item 3a e, em seguida, no Item 4a, ao solicitarmos um problema que possa ser 

resolvido por essa mesma conta, 12÷3, nos chama bastante atenção o fato de que os 

dois participantes registram situações de partilha envolvendo balas, conforme 
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indicado na Figura 5.2. Arthur já havia indicado pensar nesse objeto quando trata-se 

de divisão, mas devemos refletir porque Raquel diante de diversas possibilidades para 

enunciar uma situação de partilha, indica justamente a mesma ideia de Arthur. 

No Item 5a, “De que maneira você pode relacionar a solução do problema 

apresentado com o resultado de 12÷3?”, Arthur responde “A solução do problema e o 

resultado são o mesmo, 4”, enquanto Raquel faz um registro que indica um algoritmo 

de divisão, conforme Figura 5.3. Nosso objetivo com tal pergunta era propiciar ao 

participante um momento onde ele pudesse refletir se o problema por ele apresentado 

indica uma situação de quotição, relacionando o resultado à quantidade de quotas 

pré-estabelecidas, ou uma situação de partição, relacionando o resultado ao valor de 

cada parte, por exemplo.  Pretendíamos dessa maneira proporcionar uma reflexão 

acerca dessas duas ideias sem mencioná-las diretamente, mas percebemos pelas 

respostas obtidas que a pergunta proposta é bastante vaga.  Por esse motivo, 

optamos por não incluí-la no Questionário B.  

O Item 6a solicitava um outro problema que também pudesse ser resolvido por 

12÷3. Ao elaborarmos o Questionário A, decidimos pedir um segundo enunciado por 

supormos que assim aumentaríamos a chance de serem citadas situações de partição 

e de quotição, o que não ocorreu na experiência com Arthur e Raquel, visto que o 

segundo problema formulado por cada um dos participantes também não envolve a 

ideia de quotição, conforme indicado nas Figura 5.4. Arthur enuncia um problema que 

envolve a divisão de 12 fatias de pizza entre 3 rapazes, enquanto Raquel registra um 

problema que envolve a ideia de partilha de bens entre irmãos e sua resolução requer 

uma multiplicação, conforme a própria participante evidencia (Figura 5.4b). Contudo, 

podemos realçar algo comum entre os problemas apresentados que, além de 

envolverem a mesma ideia de divisão, trazem exemplos de divisão entre pessoas, que 

são os rapazes da pizza ou os irmãos no caso dos bens. O mesmo surge nos 

enunciados com balas, que devem ser divididas entre colegas, no caso de Arthur, e 

entre irmãos, no de Raquel. 
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Figura 5.2 – Respostas ao Item 4a 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Figura 5.3 – Resposta de Raquel ao Item 5a 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Figura 5.4 – Respostas ao Item 6a 

 
        Fonte: Dados da pesquisa. 
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No Item 7a, mais uma vez perguntamos de que maneira a solução do segundo 

problema por eles apresentado pode ser relacionado com o resultado de 12÷3. Por 

considerarmos que essa pergunta é de fato bastante vaga, como já explicamos 

anteriormente, decidimos também não incluí-la no Questionário B. 

Ao voltarmos as perguntas para frações no Item 8a, com “o que vem a sua 

mente quando você se depara com a palavra fração?”, obtivemos as respostas “uma 

torta” e “partes”, de Arthur e Raquel, respectivamente. Devemos destacar que Arthur 

novamente faz uma associação com algo comestível. No Item 9a, em seguida, com a 

pergunta “e para você o que é fração?”, Raquel menciona “partes” outra vez, enquanto 

Arthur indica “divisão”.  

Diante do questionamento sobre a possibilidade de dividir uma fração, no Item 

10a, Arthur responde afirmativamente. Em seguida, para explicar sua resposta, 

apresenta um exemplo no qual o numerador e o denominador da fração dividendo, �
�, 

são múltiplos do numerador e denominador da fração divisora, 
�
� , respectivamente 

(Figura 5.5a). Dessa forma, Arthur apresenta duas frações equivalentes e parece 

indicar uma divisão entre seus respectivos termos, 6÷3 = 2 e 12÷6 = 2, ao registrar 
�

� ÷ �
� = �

�. Raquel, por sua vez, não expõe sua opinião a respeito da viabilidade de 

divisão de frações, contudo, apresenta uma noção que faz referência à ideia de parte-

todo, conforme indicado na Figura 5.5b. 

 

Figura 5.5 – Respostas ao Item 10a 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

No último item do Questionário A, Item 11a, pedimos que, se possível, o 

participante apresente um problema que possa ser resolvido pela divisão de uma 
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fração. Arthur traz então uma situação de herança em que é necessário descobrir 
�
� 

de meio terreno, conforme Figura 5.6a. Entendemos que para a resolução desse 

problema é essencial a divisão da metade do terreno em três partes iguais, o que pode 

ser indicado pela divisão 

� ÷ 3 com a ideia de partição. Contudo, ao definir o tamanho 

do terreno, informando que o mesmo tem 12.000 m2, Arthur permite a divisão de 

números inteiros, descobrindo que a metade do mesmo corresponde a 6.000 m2. 

Supomos assim que, para chegar ao resultado apresentado, 4.000 m2, Arthur tenha 

usado a fração como operador, determinando 
�
� de 6.000 m2. 

Quanto à resposta de Raquel, percebemos a ideia de parte-todo de frações, 

quando a participante enuncia uma situação em que deve ser encontrada uma fração 

que corresponda a duas partes de três em que uma laranja foi dividida, conforme 

indicado na Figura 5.6b. 

  

Figura 5.6 – Respostas ao Item 11a 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Ao analisarmos as respostas dos dois participantes ao questionário como um 

todo, percebemos situações comuns, como, por exemplo, a divisão de balas, já 

destacada anteriormente, e de heranças. Em relação aos últimos exemplos dados por 

Arthur e Raquel, nos chama a atenção o fato dos dois envolverem a fração 
�
�, assim 
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como a representação gráfica feita em ambos os casos, as quais são elaboradas com 

discos (Figura 5.6). Contudo, devemos ressaltar que os dois participantes 

responderam o questionário ao mesmo tempo, mas em ambientes separados, sem a 

possibilidade de um ver os registros do outro. 

Com essa experiência, notamos que para Arthur, assim como Rafael, divisão 

envolve ideias que vão além das propriedades matemáticas, do mesmo modo que 

frações, o que é manifestado quando são citadas balas e tortas como palavras que 

vêm a sua mente quando ouve divisão e fração, respectivamente.  

Entretanto, ao buscarmos compreender o papel de “balas” na conceitualização 

de divisão para Arthur, este poderia ser a manifestação da percepção de um objeto, 

um dos tipos de informações que uma conceitualização situada pode incluir, segundo 

Barsalou (2009), o que poderia englobar detalhes de uma bala, como sua forma ou 

cor, ou ainda de sua embalagem, por exemplo. Por outro lado, o pronunciamento de 

“balas” pode estar também associado a uma ação, estando estreitamente ligado a 

uma distribuição desses doces ou de seu armazenamento em pacotes, por exemplo. 

Diante da dificuldade desta análise, resolvemos incluir uma pergunta no Questionário 

B, a qual pedimos que o participante descreva uma cena relacionada à divisão, sendo 

o mesmo feito para frações, com o objetivo de ampliar a chance de conseguirmos um 

maior detalhamento sobre as noções dos sujeitos.   

Quanto às coincidências nas respostas dos dois participantes citadas, nossa 

interpretação é que algumas, se não todas, tenham relação com experiências 

escolares vivenciadas por Arthur e Raquel. Os gráficos apresentados parecerem ter 

uma forte relação com a matemática escolar, o que pode ser indicado pela escolha da 

representação do terreno feita por Arthur, o qual usa um formato circular. Nos 

perguntamos, contudo, se “balas”, conforme indicado por Arthur, também tenha 

relação com o ambiente escolar, uma vez que Raquel traz o mesmo exemplo quando 

solicitado um problema de divisão, mesmo diante de outras diversas possibilidades.  

 

5.3 Dados do Questionário B 
 

Quatorze participantes, que chamaremos de P1, P2, até P14, responderam o 

Questionário B.  

Um dos nossos objetivos, além de uma tentativa de compreender como os 

participantes conceituam divisão, é identificar qual ideia, quotição ou partição, é 
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manifestada. Quanto ao Item 1b, ao analisarmos as palavras mencionadas pelos 

participantes como sendo as primeiras que lhes ocorrem ao ouvirem “divisão”, nos 

parece, a princípio, que palavras como “separar” ou “separação”, citadas por 4 

participantes, estão relacionadas a uma ideia de divisão mais geral, que engloba tanto 

partição quanto quotição, enquanto “repartir” ou “repartição”, citadas por 5 

participantes, estão relacionadas à ideia de partição. Entretanto, percebemos a 

dificuldade em associar uma única palavra a uma das duas ideias de divisão, e 

podemos citar como exemplo o participante P13 que registra a palavra “distribuir”, a 

qual associamos a princípio à ideia de partição, e apresenta posteriormente, no Item 

5b, o problema “para quantas pessoas eu posso distribuir, em 3 quantidades iguais, 1 

dúzia de ovos?”. Entendemos que P13 teve a intenção de perguntar quantas pessoas 

seriam contempladas com 3 ovos cada de um total de uma dúzia, o que na verdade 

corresponde à ideia de quotição.  

As outras palavras citadas foram “dividir”, “diminuir”, “fração” e “balas”, as quais 

por si sós também não podem ser associadas à nenhuma das duas ideias, partição 

ou quotição, mas que destacam outros aspectos das concepções dos participantes, 

como por exemplo de que ao realizar uma divisão o resultado diminui.  

Nos chama bastante atenção o fato de que um dos participantes, P11, assim 

como Arthur, registra que pensa primeiramente em balas ao ouvir a palavra divisão 

(Figura 5.7). Assim como no caso de Arthur, existe a dificuldade em analisarmos 

“balas” nesta conceitualização de divisão, o que poderia ser interpretado como a 

manifestação da percepção de um objeto ou de uma ação, conforme explicamos 

anteriormente. Tal fato nos levou ao Item 2b do questionário, como já relatado, de 

forma que os participantes são convidados a imaginarem e em seguida descreverem 

uma cena relacionada à divisão, visando um maior detalhamento das noções por eles 

apresentadas. Contudo, o participante P11 não descreve uma cena, indicando uma 

pergunta ao invés disso (Figura 5.8c), e apesar de não mencionar diretamente uma 

ação, a resolução do problema por ele apresentado requer uma partilha. Sendo assim, 

o registro do participante transmite a ideia de que a conceitualização situada de 

divisão para ele inclui a simulação de problemas acerca da divisão de balas, mas não 

é possível afirmar que inclui uma partilha de balas propriamente dita.  
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Figura 5.7 – Resposta de P11 ao Item 1b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 5.8 – Respostas de P5, P10 e P11 ao Item 2b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do mesmo modo, outro participante, o P5, também apresenta um problema no 

lugar de descrever uma cena. Curiosamente a situação indicada também envolve uma 

partilha de balas, conforme Figura 5.8a, o que nos leva a crer que problemas acerca 

de divisão de balas com a ideia de partição pode ser uma manifestação da simulação 

de uma configuração. 

Os demais participantes, com exceção do P4 que não fez qualquer registro, 

descrevem situações que apontam a ideia de partição, como discutimos em seguida. 

Alguns deles narram passagens que indicam simulações de ações, como “eu 

ganhando algo (qualquer coisa) e repartindo com uns amigos”, “2 crianças dividindo 4 

balas entre elas”, ou ainda “um bolo de aniversário sendo repartido”, descritos por P1, 

P7 e P13, respectivamente. Outros, por sua vez, não evidenciam uma ação em suas 

descrições, como P2 e P6, por exemplo, que apontam “pedaços de uma pizza para 4 

amigos” e “duas crianças e uma bala”, respectivamente. Contudo, interpretamos que 

esses dois últimos exemplos subentendem uma ação relacionada à ideia de partição, 
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o que nos leva a concluir que as 13 cenas ou problemas descritos no Item 2b apontam 

essa ideia de divisão, mesmo que não explicitamente.   

Dentre as cenas retratadas pelos participantes, uma ainda precisa ser 

destacada. Ela indica a simulação de uma situação que não evidencia uma divisão 

em partes iguais. O participante P10 relata um episódio no qual dois irmãos dividem 

uma barra de chocolate, sendo que o mais velho deles, o qual realiza a divisão, fica 

com ¾ do doce (Figura 5.8b). Essa nos parece a manifestação de uma brincadeira, 

onde o “maior” ou ainda o “mais esperto” tenta induzir alguma vantagem sobre a parte 

“menos favorecida”, indicando assim que situações não justas de divisão têm um 

papel importante para o entendimento da noção matemática para esse sujeito.  

Sendo assim, ao considerarmos as 13 situações de partição descritas pelos 

participantes no Item 2b, nos chama atenção o fato de que 5 delas fazem menção a 

balas, enquanto outras 7 fazem referência a outros tipos de alimentos, conforme 

Tabela 5.1. A única que não indica algo comestível é o exemplo já citado “eu ganhando 

algo (qualquer coisa) e repartindo com uns amigos”, de P1, que por sua vez também 

tem algo em comum com as demais respostas, já que todas envolvem uma partição 

entre pessoas, como por exemplo “amigos”, “filhas”, “crianças” ou ainda “pessoas” 

simplesmente. Para fazer tal afirmação, consideramos que ao indicar “repartir as fatias 

da pizza”, ou “um bolo de aniversário sendo repartido”, como apresentado por P12 e 

P13, respectivamente, uma partilha para seres humanos está sendo considerada, 

mesmo que de maneira implícita. 

 

Tabela 5.1 – Objetos citados nas situações de divisão apresentadas no Item 2b 

 
 

No Item 3b, ao perguntarmos “para você, o que é dividir?”, temos por objetivo 

identificar se os participantes ao atribuírem um significado matemático à divisão, este 
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é de natureza geral ou associado à ideia de partição, assim como indicam os 

resultados dos estudos de Lautert e Spinillo (2002), realizado com crianças de 5 a 9 

anos.  Embora “distribuir” evoque quase sempre a ideia de partição, tal palavra por si 

só não nos permite fazer tal associação em todos os casos. Conforme já 

mencionamos anteriormente, o participante P13 utiliza esse termo em uma sentença 

que tem a ideia de quotas, em sua resposta ao quinto item do questionário (Figura 

5.10b), o qual ainda será descrito. Dessa forma, registros como “repartir em partes 

iguais”, “distribuir algo igualmente” e “separar algo em porções iguais”, feitos por P1, 

P4 e P8, respectivamente, dentre outros, serão apontados como uma ligação a uma 

interpretação geral de divisão.  Os participantes P10 e P11 também realçam ideias 

matemáticas gerais (Figuras 5.9d e 5.9e), sendo que no último uma relação entre 

divisão e a nomenclatura de frações é feita, parecendo trazer ainda uma referência ao 

subconstruto parte-todo de frações. 

Um outro participante que atribui um significado matemático à divisão, P5, ao 

anotar que dividir para ele é “agrupar os objetos em quantidades iguais, sem que sobre 

uma quantidade maior de objetos comparado a de grupos”, traz inicialmente a ideia 

de quotição mas no final parece confundir com uma partilha (Figura 5.9b). Outras 

respostas não mencionam explicitamente uma noção matemática, como a de P9, “o 

que eu tenho com o meu próximo”, que traz a ideia de compartilhar, ou ainda “criar 

novos elementos” ou “repartir”, de P2 e P12, respectivamente, por não mencionarem 

partes iguais, por exemplo.  

Ainda em relação ao Item 3b, ao explicarem o que entendem por dividir, as 

únicas respostas que apresentam diretamente uma das duas ideias, quotição ou 

partição, são as de P3 e P6, apesar de não deixarem explícito o que caracteriza a 

noção matemática, no nosso ponto de vista, uma vez que não chegam a apontar uma 

divisão igualitária. Nos chama a atenção o fato de que ambos utilizam-se de uma 

partilha de doces, uma barra de chocolate e um doce de amendoim, respectivamente, 

para explicar o que para eles é dividir, conforme Figuras 5.9a e 5.9c.  
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Figura 5.9 – Respostas de P3, P5, P6, P10 e P11 ao Item 3b 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Item 4b foi solicitado o resultado de 12÷3, para que em seguida os 

participantes apresentassem dois problemas, um no Item 5b e outro no Item 6b, que 

pudessem ser resolvidos por meio desta divisão, 12÷3, a qual foi escolhida de forma 

aleatória, somente para evitar que contas fossem apresentadas como problemas 

isolados. Dos 14 participantes, apenas 2 apresentaram a ideia de quotição no Item 

5b, P10 e P13, sendo um deles o problema já discutido da dúzia de ovos (Figuras 

510a e 5.10b). Ambos participantes não elaboraram o segundo problema pedido, 

referente ao Item 6b, assim como outros quatro participantes. 

Considerando todas as respostas a esses dois itens, um total de 5 participantes 

elaboram um problema apenas, enquanto um participante não fez qualquer registro. 

Ao considerarmos os demais, somente o participante P1 elabora situações com ideias 

diferentes, sendo o primeira problema de partição e o segundo de quotição. Cada um 

dos outros sete participantes restantes formularam dois problemas de partição. De 

modo geral, das 21 situações elaboradas, referentes aos Itens 5b e 6b, 18 eram 

relacionadas à partição e apenas 3 à ideia de quotas. Podemos citar, por exemplo, 

“Amanda, Maria e Luiza têm 12 bonecas ao todo. Quantas bonecas cada uma tem?” 
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e “A professora Andreia tem 12 alunos e quer formar grupos com 3 alunos. Quantos 

grupos ela pode formar?”, de P6 e P1, respectivamente, as quais associamos à 

partição e quotição, respectivamente.  

Ao refletirmos sobre todas as respostas às seis primeiras questões do 

Questionário B, as quais são relativas à divisão, além da predominância da ideia de 

partição, podemos perceber, como mencionado anteriormente, uma forte referência a 

alimentos, principalmente doces, dos quais podemos destacar balas e barras de 

chocolate. Os participantes apontaram também pizzas, dentre outros alimentos que 

foram assinalados em menor quantidade, como por exemplo, pão, laranjas e ovos. 

Curiosamente, 7 dos 14 participantes mencionam balas ao menos uma vez nesses 

seis primeiros itens, e todos, sem exceção, citam pelo menos um alimento, 

especialmente doces, como já reportado.  

Portanto, percebemos com o Questionário B que prevalece o envolvimento de 

doces nas ações de divisão, que em sua maioria estão relacionadas a uma partilha 

entre pessoas, que podem ser amigos, irmãos ou alunos, por exemplo, o que também 

já havia sido sinalizado com Arthur e Raquel, em suas respostas ao Questionário A.  

 

Figura 5.10 – Respostas de P10, P13 e P14 ao Item 5b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os próximos itens do Questionário B a serem discutidos, 7b, 8b e 9b, são 

voltados para frações.  Nos chama a atenção a diversidade das respostas dadas pelos 

participantes quanto ao quê lhes ocorrem ao ouvirem a palavra “fração”. São 

respostas que vão desde uma referência à representação de frações, como por 

exemplo, “um número inteiro sobre outro número inteiro” e “retângulo pintado” (Figura 

5.11b), de P10 e P12, respectivamente, até “pizza”, registrada pelos participantes P1 
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e P4. O participante P1, por sua vez, relata não conseguir atribuir nenhuma palavra à 

fração inicialmente, mas termina por assinalar pizza como sendo algo que associa à 

fração (Figura 5.11a).  

 

Figura 5.11 – Respostas de P1 e P12 ao Item 7b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim como no caso da divisão, no Item 8b pedimos para que os participantes 

imaginem e descrevam uma cena relacionada à fração. Além dos dois participantes 

que haviam citado pizza no item anterior, outros três participantes também descrevem 

cenas envolvendo a divisão de uma pizza, como por exemplo P7, conforme Figura 

5.12a. Dois participantes, P2 e P3, fazem referência a receitas, como “a medida de 

óleo de um preparo de bolo, ou seja, 1/4 de xícara” e “Maria quer adicionar meio litro 

de leite para fazer um bolo de chocolate”, nessa ordem. Também obtivemos outras 

duas situações em que alimentos são mencionados, como “dividir 2 sanduíches para 

3 pessoas” e “divisão de uma barra de chocolate com 5 barrinhas, sendo 
�
� + �

� ”, de 

P8 e P13, respectivamente. Dessa forma, percebemos como a noção de fração está 

fortemente ligada a alimentos, assim como notamos no caso de divisão.  

 Percebemos nos exemplos citados, a predominância da ideia parte-todo, com 

exceção de um que é relativo a quociente. Outras ideias de frações surgem, como por 

exemplo a descrita por P11, que é o único a utilizar uma fração referente a uma 

quantidade discreta, indicando “¼ das meias que ele possui. O participante P14, por 

sua vez, também parece trazer a ideia de operador com “vou receber meu abono de 

férias que corresponde a 1/3 do meu salário”. Outras noções são apresentadas por 

P6 e P10, “um número em cima do outro” e “ � ... R$0,25” (Figura 5.12b), 

respectivamente, as quais remetem à representação de frações e ao nosso sistema 
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monetário, na devida ordem. Nesse último caso, fração com a ideia de número é 

destacada.   

 

Figura 5.12  – Respostas de P7 e P10 ao Item 8b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao perguntarmos “para você o que é fração”, no Item 9b, obtivemos respostas 

que associam fração com divisão, e em alguns casos colocando-a como a 

representação desta operação, conforme Figura 5.13b. Alguns participantes fazem 

referência ao subconstruto parte-todo, seja mencionando também uma 

representação, como em “é a representação de uma parte de algo” ou “uma parte 

dividida pelo seu todo”, indicados por P3 e P7, respectivamente. Gostaríamos de 

destacar ainda a resposta do participante P6, que, além de evidenciar a ideia de parte 

de um todo, utiliza o exemplo de uma pizza para explicar o que é fração para ele, 

registrando “é a representação de uma parte de alguma coisa, como de uma pizza”. 

O participante P1, por sua vez, respondeu que fração para ele é “um conceito abstrato 

da matemática”, enquanto a representação de frações, no caso “numerador sobre 

denominador” é anotado por P9. A ideia de número também surge nas respostas, as 

quais são separadas por categorias e apresentadas na Tabela 5.2. 
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Figura 5.13 – Respostas de P10 e P11 ao Item 9b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Tabela 5.2 – Categorias de respostas ao Item 9b 

 

 

Os demais itens do Questionário B, numerados de 10 a 16, relacionam-se com 

divisão de frações. Todos os participantes respondem que é possível dividir uma 

fração no Item 10b, e ao pedirmos uma explicação, ou um exemplo, no Item 11b, 2 

participantes deixam a resposta em branco e outros 4 fazem uma interpretação 

diferente da nossa, como, por exemplo, P2 e P9, que registram “12/3 é o mesmo que 

12 dividido para 3, a resposta é um inteiro 4” e “simplificando a fração”, 

respectivamente. Outros 5 participantes trazem exemplos numéricos da divisão de 

frações isoladamente, fazendo uso do traço da representação de fração, como P8 

(Figura 5.14c), por exemplo, ou ainda do símbolo ÷, sendo que 3 destes chegam a 

apontar a resolução por meio de um algoritmo, como P4 (Figura 5.14b). Um outro 

participante, P1, ainda enuncia um algoritmo de divisão de frações, conforme Figura 

5.14a. Vale destacar ainda a resposta de P11, a qual remete ao subconstruto número, 

“podemos dividir um número por outro ≠ 0, a fração equivale a um número, logo 

podemos dividi-lo por outro”, e a explicação de P7 que envolve a seguinte situação de 
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partilha, “dividir 1/8 de uma pizza (que foi repartida em 8 pedaços) para 2 pessoas. 
-
.
�”, 

cujo divisor é inteiro. Os exemplos e explicações apresentadas são separadas por 

categorias, conforme Tabela 5.3.   

 

Figura 5.14 – Respostas de P1, P4 e P8 ao Item11b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 5.3 – Categorias de respostas ao Item 11b 

 

 

No Item 12b, ao solicitarmos um problema que possa ser resolvido pela divisão 

de uma fração, o participante P1 chega a explicar “essa é difícil! Pois problema para 

mim associo a uma situação e não consigo pensar numa situação”, enquanto 3 

participantes deixam a resposta em branco. Outros 3 participantes, P9, P2 e P3, 
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parecem fazer uma interpretação diferente do que pretendíamos ao elaborarmos o 

questionário, ao apresentarem como respostas “sim”,  “

� = 0,25” e “Laura tem 4 balas 

e deu 1/2 de balas para sua irmã. Com quantas balas Laura ficou?”, nessa ordem. 

Podemos destacar ainda a resposta de P12, que registra um exemplo numérico “
/
0
1
/

=

�
��”.  

 

Figura 5.15 – Respostas de P3, P7, P11 e P13 ao Item 12b 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Dos 6 participantes restantes, 5 apontam situações que parecem estar, a 

princípio, mais ligadas à multiplicação de frações. Podemos trazer como exemplo a 

situação descrita por P8, “Recebi 1/3 da herança que meus pais deixaram e usarei 1/2 

dessa herança para fazer investimentos”, a qual podemos entender também como a 

divisão de uma fração com divisor inteiro, considerando para tanto a divisão implícita 

da fração 1/3 por 2. Outros dois exemplos são trazidos na Figura 5.15. O participante 

P7, por sua vez, apresenta uma divisão de fração por um número inteiro de forma 

mais direta, ao propor a divisão de 1/8 de uma pizza por 2 (Figura 5.15b). 

Tentamos direcionar os participantes um pouco mais no Item 13b, ao pedirmos 

que descrevessem um problema que possa ser resolvido pela divisão ½ ÷ 3. Dos 14 
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participantes, dessa vez apenas 2 não formularam o problema, e os demais 

apresentam a ideia de partição, envolvendo predominantemente, assim como já 

destacamos nos problemas de divisão descritos anteriormente, diversos tipos de 

doces, como barras de chocolate, balas, bolos de chocolate e tortas, além de um 

problema envolvendo bens e um outro folhas de papel. Vale destacar que de forma 

unânime, os problemas envolveram partilha entre pessoas, que em alguns casos era 

enunciado exatamente como a divisão entre “pessoas”, ou ainda entre crianças, 

alunos, amigos ou parentes, por exemplo. Consideramos, para tal conclusão, o 

enunciado “dê a terça parte da metade de uma barra de chocolate”, registrado por 

P13, como sendo uma partilha entre pessoas, mesmo que de forma implícita. No Item 

14b, todos os participantes apontaram o resultado de 

� ÷ 3 corretamente, dos quais 8 

apresentaram a resolução por meio do algoritmo “inverte e multiplica”. 

Quanto ao Item 15b, “é possível calcular 3÷

�?”, todos os 14 participantes 

responderam afirmativamente. Ao requisitarmos uma explicação, que poderia ser por 

meio de um exemplo, podemos destacar três categorias dentre as respostas obtidas 

(Tabela 5.4), aqueles que apresentavam apenas o resultado da conta, que foram 3 

participantes, os que apresentavam a conta e também sua resolução, que foram 10 

participantes, dos quais podemos citar P1 e P2, que registraram “3÷

� = 3. 

�
= 6” e “ 

2
-
-
/

=

�
 = 6”, respectivamente, e aqueles que atribuíram a ideia de quotição, que foi somente 

1 participante, P10. 

 

Tabela 5.4 – Categorias de respostas ao Item 15b 

 

 

Devemos destacar a forte referência ao algoritmo de divisão de frações “inverte 

e multiplica”, que é apresentada explicitamente por 10 participantes como sendo uma 

explicação para a possibilidade de calcular 3 ÷ �.  É possível ainda que os outros 3 
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participantes, ao apresentarem somente o resultado da conta, sem nenhuma 

explicação associada, também tenham recorrido ao algoritmo, mesmo sem tê-lo 

mencionado.  

Ao solicitarmos no Item 16b um problema que possa ser resolvido pela divisão 

3÷

�, 5 participantes deixaram suas respostas em branco, e o participante P14, por sua 

vez, explica “não lembro de nada imediato”. O participante P9 apresenta “Tenho três 

pizzas e quero dividir em 

� com meu primo” (Figura 5.16c), indicando que considera o 

que é pedido de uma forma diferente da que pretendíamos com a questão. O 

participante P12, ao redigir “Eu tinha dividido minha sobremesa em três partes 3/1, 

como chegou mais três pessoas resolvi...” não conclui sua sentença, o que não nos 

permite analisá-la.  

Os 6 participantes restantes apresentaram problemas que envolvem a ideia de 

quotição, como por exemplo, “quantos semestres cabem em 3 anos?” ou “dividir 3 

litros de água em garrafas de 1/2 litro. Quantas garrafas precisarei?”, anotados por P7 

e P8, respectivamente. Outras respostas com a ideia de quotas encontram-se nas 

Figuras 5.16a e 5.16b, as quais envolvem a divisão de chocolates e balas, que são 

trazidas por esses participantes também em problemas de quotição, reforçando assim 

que tais objetos têm um papel importante para a conceitualização de divisão, inclusive 

com divisor fracionário, para esses participantes em particular.  

Vale destacar que o único participante que traz uma explicação que usa a ideia 

de quotição, diante da pergunta sobre a possibilidade de calcular 3÷1/2, P10, 

relacionando a conta a “quantos "meios" estão contidos em ‘três’?”, não responde ao 

Item 16b, sendo um dos 5 participantes que o deixaram em branco. 
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Figura 5.16 – Respostas de P2, P3 e P9 ao Item 16b 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante dos problemas formulados, referentes à 

� ÷ 3 e 3 ÷ �, devemos enfatizar 

que, no caso em que o divisor é inteiro, apenas a ideia de partição é apresentada, 

enquanto que no caso em que o divisor é fracionário somente são apresentadas 

situações com a ideia de quotição.  Assim, foram apresentadas 12 situações de 

partição para 

� ÷ 3  e 6 situações de quotição para 3 ÷ �. 

A ideia de partição prevalece também em problemas de divisão com números 

naturais, conforme mencionamos anteriormente. De modo geral, podemos entender 

que a ideia de partição predomina em divisões nas quais o divisor é um número 

natural. Contudo, fica evidente a dificuldade em idealizar situações de partição no 

caso em que o divisor é fracionário, uma vez que apenas a ideia de quotição é 

enunciada por alguns participantes, enquanto uma grande parte deles não faz 

qualquer registro.  

Pela análise das respostas referentes à divisão de frações, percebemos a 

importância de um trabalho que envolva a ideia de partição com divisores fracionários, 

uma vez que essa ideia não é manifestada pelos participantes. Esse resultado reforça 

que o instrumento matemático proposto na presente pesquisa é relevante para o 

ensino-aprendizagem desse conteúdo, ao proporcionar uma experiência diferenciada 

sobre o tema. 
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Também acreditamos que o referido instrumento ao envolver um alimento, no 

caso da salsicha ou, em sua última versão, a preparação de um cachorro-quente, vai 

ao encontro do que observamos nas respostas dos participantes, que em sua grande 

maioria envolve alimentos em situações de partilha.  

Com os dados obtidos por meio do Questionário B, fazemos algumas 

conjecturas sobre como os sujeitos conceituam divisão, destacando a relação 

consistente feita a alimentos e pessoas. Percebemos assim que divisão não trata-se 

apenas de quotição ou partição, e não caracteriza-se somente pelas propriedades 

matemáticas, o que evidencia-se pelas situações obtidas. 

Na sequência, apresentamos as entrevistas semiestruturadas realizadas, as 

quais foram baseadas no Questionário B. 

 

5.4 Entrevista com Rodrigo  
 

A entrevista com Rodrigo teve duração de 11 minutos aproximadamente. 

Iniciamos perguntando o que lhe ocorre primeiro ao ouvir a palavra “divisão”, e o 

participante responde “partição”, falando logo em seguida “repartir”. Ao pedirmos para 

que Rodrigo imagine uma cena que seja relacionada à divisão, o participante relata 

que associa divisão a linhas de um trem, o que ele mesmo descreve como sendo 

curioso e explica que é algo que lhe fascina pela distribuição uniforme existente. 

 

Rodrigo:   Sempre quando eu olho para trilhos de trem eu imagino divisão. 

Pesquisadora:  É mesmo? 

Rodrigo:  É, porque é tudo bem divididinho assim (faz um movimento com as 

duas mãos paralelamente posicionadas sobre a mesa, como para descrever as 

peças de madeira, travessas, instaladas sob o trilho). 

A conversa continua enquanto a pesquisadora tenta obter algum outro indício 

do que Rodrigo pensa a respeito de divisão.  

Pesquisadora:  Quando você pensa em divisão você só imagina a imagem do 

trilho? 

Rodrigo:  É, é uma coisa curiosa né? Eu vejo os espaçamentos iguais assim. 

Eu imagino e sempre isso vem na minha cabeça (faz novamente o movimento 

com as duas mãos paralelamente posicionadas sobre a mesa para descrever 

as peças de madeira). 
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Ao pedirmos para Rodrigo elaborar um problema envolvendo a divisão 12÷3, 

ele explica que não sabe se procedeu sempre assim, mas que com seus alunos ele 

procura fazer uma associação com dinheiro, e dá um exemplo “Se você tem quatro 

filhos e doze reais para distribuir igualmente entre eles, com quantos reais cada um 

deles vai ficar?”. A pesquisadora pede em seguida que Rodrigo enuncie um segundo 

problema que possa ser resolvido por 12÷3, mas que não faça referência a dinheiro.  

 

Rodrigo:  Eu pensaria em uma quantidade de... um conjunto de objetos.   

Pesquisadora:  Mas você vê alguma coisa na tua cabeça. 

Rodrigo:  Bala, eu sempre penso em bala não sei porquê. 

 

Enquanto Rodrigo relata que pensa em bala para enunciar o problema de 

divisão solicitado, a conversa é interrompida pelo toque de seu celular. Logo depois, 

ele enuncia “Doze balas divididas igualmente para três crianças, pra três pessoas, 

quantas balas cada uma delas vai receber?” Dessa forma, os dois problemas 

apresentados por Rodrigo envolvem a ideia de partição. O participante comenta não 

saber porquê pensa em balas ao elaborar problemas de divisão, e assim como 

evidenciamos na Fase 1 da pesquisa, Rodrigo também associa a ideia de partição a 

pessoas, ao enunciar filhos e crianças.  

Ao questionarmos o que primeiramente vem a sua cabeça ao ouvir a palavra 

“fração”, Rodrigo responde “divisão”. Ele explica que sempre associou facilmente 

fração à divisão e diz perceber que seus alunos não procedem da mesma maneira. 

Ele explica que seus alunos associam fração mais facilmente à área. 

 

Rodrigo: Eu percebo que os alunos não associam facilmente isso. Eles 

pensam geralmente, fração eles associam mais à área, porque eu acho que é 

a maneira que eles trabalham. Eles sempre associam a um objeto de fato e a 

superfície dele dividida. Pra mim está sempre associado à divisão, direto.  

Pesquisadora:  Seria número? 

Rodrigo: É. 

 

A pesquisadora pede então que Rodrigo imagine uma cena, só que agora 

relacionada à fração. O participante se mantém em silêncio por alguns segundos e diz 

não lhe ocorrer nada. Logo em seguida menciona velocidade como sendo algo que 
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sempre lhe chamou a atenção por envolver fração, “não uma fração com número, mas 

uma relação sempre entre distância e ...”. Rodrigo então esclarece que velocidade 

não é algo que passa imediatamente pela sua cabeça ao ouvir “fração”, não da mesma 

forma como acontece com os trilhos de trem e a palavra “divisão”, conforme já 

descrevemos.  

Para a pergunta “É possível dividir fração?”, Rodrigo responde que sim, e ao 

pedirmos que apresente um exemplo a respeito disso, o participante reforça que 

enxerga fração como número, mencionando a localização de frações na reta numérica 

como um exemplo dessa ideia. Logo em seguida, Rodrigo explica que atualmente 

divisão, para ele, tem um significado diferente da sua própria concepção enquanto 

aluno, “Quando um professor perguntava se era possível dividir por zero, eu dizia 

‘não’, porque pra você dividir tem que ter alguém para dividir. E aí, como podemos 

falar em dividir por um número negativo? E por uma fração?”. 

Rodrigo, com sua fala, parece questionar sua própria forma de pensar a divisão 

naquela ocasião. Entendemos, assim, que o participante explica como sua concepção 

de divisão era atrelada a pessoas, quando ele diz “tem que ter alguém para dividir”. 

Ele continua sua explicação a respeito de divisão de frações como a seguir. 

 

Rodrigo: Pra mim é uma coisa natural uma divisão por uma fração porque eu 

pensava realmente na situação que acontece de uma maneira invertida. Se 

você vai dividir aquela quantidade de objetos ali não para uma, não para duas, 

mas para uma parte de uma pessoa... Se quando eu divido para várias pessoas 

diminui a quantidade, que vai para cada uma, 12 dividido para 3, 4 para cada 

uma. Se eu for dividir aquela quantidade de frações ali, de objetos ali, para a 

metade de uma pessoa. Eu sempre pensava assim, então aquela metade vai 

ficar com o dobro.  

 

Rodrigo prossegue explicando que não sabe se isso fazia sentido para ele 

enquanto aluno, e afirma que a partir de um certo momento, que diz não lembrar 

exatamente qual, passou a enxergar a divisão por uma fração de forma natural porque 

realmente pensava na relação inversa existente, conforme já havia esclarecido. 

Menciona lembrar-se de uma pergunta que fez a uma de suas professoras, quando 

era aluno do que equivale hoje ao Ensino Fundamental, sem conseguir especificar a 

série, “Como posso dividir por 0,5 e achar como resposta um número maior do que o 
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dividendo?” Ele relata que ela não conseguiu esclarecer sua dúvida, mas que depois 

o próprio conseguiu encontrar argumentos. “Claro, se estou dividindo para uma coisa 

menor do que um, então o número aumenta.”   

Nos chama a atenção o fato de que em sua explicação sobre a maneira como 

compreende a divisão de frações, Rodrigo utiliza-se de uma partição, destacando 

novamente uma divisão entre pessoas, nesse caso mencionando “metade de uma 

pessoa”. Seguindo as ideias apresentadas pelo próprio participante, a pesquisadora 

propõe uma situação de divisão de balas, e podemos notar pelo diálogo, a seguir, a 

dificuldade existente em atribuir um significado para o resultado encontrado. 

 

Pesquisadora:  Mas como seria, por exemplo, dividir balas para ½ pessoa?  

Rodrigo:  É complicado explicar. 

Pesquisadora:  acho que você falou, mas é só para colocar como exemplo. No 

caso de 12 balas para meia pessoa. 

Rodrigo:  é quase como um conceito de densidade que você pensa. Menos 

pessoas, você tem 12 balas pra ficar para meia pessoa, aquela metade ali é... 

em relação a pessoa inteira, ficaria com o dobro então porque ela é menos que 

a primeira mas tem a mesma quantidade de balas.  

Pesquisadora:  o que seria o resultado dessa divisão? 

Rodrigo:  doze balas para meia pessoa, 24 balas 

Pesquisadora:  mas o quê que representaria? 

 

Rodrigo mantém-se em silêncio. No mesmo instante em que a pesquisadora 

faz a última pergunta, Rodrigo cerra os lábios, fecha os olhos rapidamente, de maneira 

breve, e balança a cabeça em sinal afirmativo, e permanece balançando 

afirmativamente por algum tempo. Parece que Rodrigo já havia se feito a mesma 

pergunta enquanto chegava ao resultado “24 balas”, e se dá conta de que não 

consegue dar uma explicação. A pesquisadora continua tentando conduzir a 

conversa, retornando para divisão com números naturais, de forma que Rodrigo 

perceba que o resultado da partilha é o que cada criança (inteira) recebe, noção essa 

que ele próprio aponta, talvez sem muita clareza, quando refere-se a uma “pessoa 

inteira”.  
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Pesquisadora:  Por exemplo, na divisão de balas para crianças, o que é o 

resultado? 12 balas pra duas crianças, o quê que representa o resultado? 

Rodrigo:  É... seria como eu falei, parece um conceito de densidade, né? 

Pesquisadora:  Não, mas... Sim, no caso vamos voltar só pro natural, doze pra 

duas crianças. O quê que é o resultado? 

Rodrigo:  Quantas balas cada criança ficaria. 

Pesquisadora:   E no caso de 12 para meia criança? 

Rodrigo:  É... eu não consigo... É... É estranho. (ao falar “É” balança a cabeça 

afirmativamente, logo depois balança a cabeça negativamente falando “eu não 

consigo”, e volta a balançar a cabeça afirmativamente ao falar “é” novamente. 

Parece que se dá conta de que não consegue explicar o que significa o 

resultado 24 balas) 

Rodrigo:  Pois é (fala sorrindo), acho que não é tão natural assim, né? 

 

Apesar de não conseguir explicar com nitidez o que significaria o resultado da 

divisão de 12 balas para ½ pessoa, entendemos que as ideias sobre divisão de 

frações apresentadas por Rodrigo aproximam-se do que pode ser desenvolvido com 

o instrumento matemático proposto na presente pesquisa, por também envolverem 

partição.  Diante da possibilidade de que a atividade com o Cachorro-quente, a qual é 

proposta em seguida, contribua de alguma forma para a elucidação das ideias já 

expostas pelo próprio Rodrigo para divisão de frações, a entrevista encerra-se sem 

que a pesquisadora faça qualquer alusão à forma como a mesma interpreta o referido 

resultado.  

Rodrigo, ao utilizar-se da ideia de partição entre pessoas, ou até mesmo 

frações dela, para exemplificar situações de divisão, vai ao encontro da conjectura 

feita na fase anterior da pesquisa. O participante também menciona balas em um de 

seus exemplos, o que também é destacado nos questionários da Fase 1. Parece, 

assim, que ao pronunciar “balas”, Rodrigo indica uma simulação, ainda que de forma 

inconsciente, quando ele próprio explica não saber o motivo. Ao narrar que associa 

divisão a “linhas de trem”, temos um indício de uma conceitualização que simula a 

percepção de um objeto, que como o próprio Rodrigo relata, apresenta características 

que ele parece considerar importantes para o entendimento do que é divisão.  
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5.5 Entrevista com Danilo e Júlia  
 

Danilo e Júlia são dois licenciandos em Matemática, e a entrevista com os dois 

participantes teve duração aproximada de 15 minutos. A participação foi voluntária e 

a decisão por entrevistá-los simultaneamente leva em consideração a possibilidade 

de um ensaio para uma experiência posterior com um grupo maior de participantes. 

Dessa forma, planejamos direcionar as perguntas para Danilo e Júlia ao mesmo 

tempo, mas considerar suas respostas individualmente.  

A entrevista inicia-se com a  pergunta, “Qual é a primeira palavra que vem a 

sua mente quando você se depara com a palavra divisão?”. Danilo responde “frações” 

enquanto Júlia explica que não lhe ocorre uma palavra apenas, mas uma frase, que é 

“dividir alguma coisa”. No momento seguinte, em que a pesquisadora havia 

programado pedir que os participantes imaginassem alguma cena relacionada à 

divisão, a mesma diz “imaginem um filme, uma cena relacionada à divisão, com 

movimento, talvez personagens”. Danilo logo balança a cabeça afirmativamente e 

responde que pensou no filme “Kill Bill”. 

 

Danilo:   A primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma cena do filme Kill 

Bill. A mulher com a espada, fatiando, aí corta o braço (fazendo uns 

movimentos com a mão, como se sua mão fizesse os movimentos de uma 

espada). Uma divisão, pensei nessa divisão.  

Pesquisadora:  Quando eu falei divisão você pensou no filme? 

Danilo:  Falou divisão, falou filme, foi a primeira coisa que veio na minha 

cabeça. 

 

Sendo assim, percebemos que a forma como a pesquisadora realiza a pergunta 

mencionando a palavra “filme”, faz com que Danilo pense primeiramente em uma cena 

de uma produção cinematográfica, o que não era a intenção no momento, mas que 

de alguma maneira permite com que o participante expresse um pouco sua concepção 

sobre divisão, que no aspecto descrito parece não se relacionar com a ideia 

matemática. Júlia, por sua vez, explica que pensa num grupo de pessoas dividindo 

alguma coisa, e ao ser questionada se lhe ocorre algo especificamente, ela diz “pizza”. 

Notamos, assim, que a conceitualização de divisão para Júlia, inclui a 

simulação de uma ação, a qual reforça uma conjectura feita anteriormente de que 
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divisão é fortemente relacionada à partilha de alimentos entre pessoas. Ainda voltada 

para Júlia, a pesquisadora pergunta “para você, o que é dividir?”, e a participante 

novamente apresenta a ideia de partição, “dividir... seria dividir alguma coisa e cada 

um ia ficar com alguma parte”. 

Ao perguntar para Danilo o que é dividir para ele, o participante traz uma noção 

que envolve a ideia de partição, a qual inclui um elemento contínuo, enfatizado quando 

ele diz “uma parte inteira”. Na explicação de Danilo, podemos perceber que para ele 

o ato de dividir abrange a diminuição desse elemento.  

 

Pesquisadora:  E para você Danilo, o que é dividir? 

Danilo:  Acabou de passar pela minha cabeça de multiplicar o que você tem em 

partes menores.  

Pesquisadora:  Como assim? 

Danilo:  Por exemplo, você tem uma parte inteira de uma coisa muito grande. 

Você tem uma (faz uma pausa enfatizando a palavra ‘uma’) parte inteira. E 

quando você divide você passa a ter uma quantidade maior, mas são partes 

menores.  

 

A pergunta seguinte é feita para os dois participantes ao mesmo tempo, “vocês 

conseguem criar um problema que seja solucionado por 12÷3?”. Danilo é o primeiro a 

responder, apresentando uma situação que envolve quotas, e logo em seguida Júlia 

apresenta o problema por ela formulado, o qual envolve uma partilha.  

 

Danilo:  Pensei em horas de trabalho, um trabalho de 12 horas, em turnos de 

... e troca de funcionários de três em três horas. 

Pesquisadora:  E qual é o resultado dessa divisão? 

Danilo:  Vão ser quatro funcionários por turno, são doze dividido por três. 

Pesquisadora:  E você, Júlia? 

Júlia:  Pensei em balas. Tenho doze balas, quero dividir para três pessoas e 

cada um vai ficar com quatro balas.  

 

Logo após, ainda voltada para Júlia, a pesquisadora pergunta se a participante 

consegue pensar em um outro problema. Danilo imediatamente indaga se este deve 

ser com doze, como o anterior, e explica fazer uma associação com as horas do dia, 
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o que não era esperado uma vez que os números 12 e 3 na divisão12÷3 foram 

escolhidos de forma aleatória. Júlia, em resposta ao que lhe é pedido, traz novamente 

a ideia de partilha entre pessoas envolvendo algo comestível. Dessa vez a participante 

evoca chocolate, o qual é trazido como um elemento discreto quando ela enuncia 

“doze chocolates divididos para três pessoas”. 

 

Danilo: Com doze? É que eu pensei em coisas do dia a dia com o número 12, 

eu penso muito em hora, porque hora... Pensei no dia, sei lá.  

Pesquisadora:  Quando eu falo assim doze dividido para três.  

Danilo:  Na minha cabeça veio 24 dividido por seis.   

Júlia:  Eu penso em quantidade, assim, como já falei da bala pode ser 

chocolate. Aí seria doze chocolates divididos para três pessoas.  

 

Quando Danilo diz pensar em “24 dividido por seis”, a pesquisadora poderia ter 

perguntado o motivo, mas como Júlia logo começa a explicar seu exemplo, a conversa 

não prossegue em torno do que é dito por Danilo. A entrevista então é encaminhada 

para o tema frações, por meio da pergunta “Quando eu falo a palavra fração o que 

vem a sua cabeça?, direcionada para os dois participantes. Danilo então explica que 

pensa na barra presente na representação de uma fração, o que é compartilhado por 

Júlia.  

 

Danilo: Veio a barra de divisão (faz um movimento com a mão esquerda no ar, 

como que para representar o traço da fração). Aquela barra que tem na fração 

(e faz um movimento com a mão esquerda para cima e para baixo, como para 

indicar o numerador e denominador da fração). 

Enquanto Danilo explica o que pensa, Júlia começa a sorrir. Júlia até então não 

havia sorrido e parecia estar bastante apreensiva.  

Júlia:  Também (fala sorrindo). 

Pesquisadora:  Também? 

Júlia:  Sério (fala sorrindo). 

Pesquisadora:  Você entrou na mente dele? Quando falo fração você pensa no 

quê? (referindo-se ao que Danilo explicou). 

Júlia: Na barra (fazendo um traço no ar com a mão direita). 
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Ainda voltada para Júlia a pesquisadora pergunta se ela consegue apresentar 

alguma situação envolvendo fração. Júlia balança a cabeça negativamente parecendo 

pensativa, mas logo Danilo começa a explicar como pensa. “Todo inteiro que você 

pode dividir eu penso em fração. Tudo que é inteiro e que você pode dividir em partes 

iguais eu penso em fração.”  

Ao pedir que os participantes imaginem e descrevam algum problema que 

envolva fração, novamente Júlia explica que não consegue pensar em uma situação, 

enquanto Danilo fala “penso com relação a salários, pagar impostos, tem que separar 

uma parte dos impostos, um terço do seu salário, um oitavo, alguma coisa assim”. 

A pesquisadora então pergunta se é possível dividir uma fração. Os 

participantes se mantém em silêncio por alguns instantes, o que podemos perceber 

tratar-se de 5 segundos pela análise do vídeo, quando Danilo começa a balançar a 

cabeça afirmativamente e diz “sim”. Logo depois do sinal afirmativo de Danilo, Júlia 

começa a fazer um sinal também afirmativo, quase que simultaneamente ao de 

Danilo.  

 

Pesquisadora:  Fala um exemplo (voltada para Danilo). 

Danilo: Primeira coisa que vem na minha cabeça foi aquela situação que eu 

falei, você parte de um todo (faz um movimento com as mãos como que para 

delimitar o tampo da carteira à qual está sentado), você passa a ter muitos, ou 

alguns. Você tinha um inteiro (faz um movimento com as duas mãos como que 

para delimitar as bordas laterais do tampo da mesa), agora você tem várias 

partes, vários pedaços, de mesmo tamanho, só que menores. Você pode dividir 

esses pedaços ainda em pedaços menores.  

Pesquisadora: Menores ainda.  

Danilo: Olhei para o tampo da mesa, pensei ‘o tampo da mesa’. Posso dividir 

em quantos quadrados? Dividi em quadrados de um tamanho, que eu pensei 

na minha cabeça, aí quando você fez a pergunta pensei em quadrados 

menores do que esses quadradinhos que eu tinha na minha cabeça.  

A pesquisadora volta a pergunta agora para Júlia. 

Pesquisadora: E para você, alguma situação? Dá um exemplo. 

Júlia: O das balas. 

Pesquisadora: Como seria a fração nesse caso? 
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Júlia: São doze balas, cada um ia ficar com um-quarto. As pessoas iriam ficar 

com quatro balas.  

Pesquisadora: E fração, o que seria a fração? 

Júlia: Aí nesse caso eu pensaria na barra de chocolate. Tenho uma barra de 

chocolate aí eu divido por quatro, para quatro pessoas, cada um fica com um 

pedaço. Cada um fica com um-quarto. 

 

Ao perguntar sobre a fração, parece que a pesquisadora não percebeu que 

Júlia já havia mencionado uma, ao dizer “um quarto” quando referia-se às balas. Em 

seguida, pergunta se eles conseguem descrever um problema ou uma situação que 

envolva meio dividido por três. Os dois participantes ficam em silêncio por um tempo, 

até que Danilo começa a apresentar uma situação de partilha, envolvendo pizza. 

 

Danilo: Eu pensei no que ela falou da pizza (referindo-se à Júlia), vamos supor 

que não tenha uma pizza inteira, só tenha metade da pizza. Aí você pega a 

metade de um inteiro e tem três pessoas. Vamos supor, tem a pizza inteira, 

algumas pessoas já comeram e três pessoas não comeram a pizza. Aí você 

pega aquela metade divide para três pessoas.  

Pesquisadora:  Aí vai ficar quanto para cada pessoa? 

Danilo:  Aí seria, no total... Aí depende das outras pessoas também, né? 

Pesquisadora:  Não. Sobrou meia pizza. Meia dividida por três.  

Danilo:  Meia dividida por três dá... De cabeça? (Faz um movimento com o dedo 

indicador esquerdo, para cima e para baixo, como para indicar os termos de 

uma fração, o numerador e o denominador). Eu sempre penso em fração, aí eu 

penso meio, um sobre dois, dividido para três (faz com a mão direita um traço 

no ar), aí eu inverto. É a única coisa que eu penso nessa conta. 

Pesquisadora: Tenta falar pra mim, como você pensou. Você pensou um 

sobre dois... 

Danilo: Um sobre dois, aí dividido por três (faz com a mão no ar para 

representar a divisão com dois traços de fração, da seguinte maneira 
-
/
�) 

Pesquisadora: Outra barrinha? 

Danilo:  Isso. Aí eu peguei e dividi por três. Entendeu? Um sobre dois, barrinha 

três (movimento com as mãos no ar como para desenhar a conta). Aí eu pensei 
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em colocar um sobre dois, e na hora de dividir eu inverti e fiz três sobre um, aí 

fica três sobre dois, três meios, um vírgula cinco.  

 

Para chegarem ao resultado dessa divisão, os participantes utilizam estratégias 

diferentes. Júlia faz um movimento com a mão esquerda sobre a mesa assim que a 

palavra “meia” é dita pela pesquisadora, como se estivesse cortando uma pizza ao 

meio. Parece assim estar pensando em como chegar ao resultado, por um ato de 

imaginar a pizza sendo cortada. Danilo, por sua vez, faz desenhos no ar parecendo 

indicar numerador e denominador de uma fração (representação), imaginando as 

contas que devem ser efetuadas.  

A pesquisadora parece perceber o erro cometido por Danilo  que, ao recorrer a 

um algoritmo, tenta realizar as operações sem o auxílio do papel, e provavelmente 

inverte divisor e dividendo, trocando a ordem. A pesquisadora poderia ter feito o 

participante notar a inviabilidade de 1,5 ser a resposta, uma vez que não haveria 

possibilidade de cada pessoa comer uma pizza e meia na situação descrita. No 

entanto, ao considerar que a entrevista não tem por objetivo avaliar os procedimentos 

adotados, mas sim perceber a maneira como os participantes entendem a divisão de 

frações, a pesquisadora decide voltar a pergunta para a Júlia, que responde “um sobre 

seis”. Nenhum comentário é feito em relação a terem sido apresentados resultados 

diferentes.  

Em seguida, com a pergunta “é possível três dividido por meio?”, os 

participantes mantém-se em silêncio. A pesquisadora então anota “3÷

�” na folha de 

papel que estava com Júlia e ambos começam a fazer registros à caneta, os quais 

não são analisados. Dessa forma, Danilo consegue formular um problema que 

envolve a ideia de quotas, enquanto Júlia permanece sem nenhum exemplo.  

 

Danilo: Eu estava pensando em cubos de gelo, potes. Você tem vasilhas de 

gelo e tem ..., e quer dividir... Você quer pegar três copos de água e colocar em 

vasilhas de gelo que tenha metade da capacidade do copo de água. Aí, você 

pega os três copos e divide, aí você tem que saber quantas formas você vai 

precisar para colocar a água dos três copos para fazer gelo.  

Pesquisadora:  Quantas? 

Danilo:  seis. 
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Vale notar que as situações enunciadas por Danilo envolvendo divisão de 

frações vão ao encontro da conjectura feita na fase anterior da pesquisa, de que que 

as pessoas associam divisão de frações com divisor inteiro primeiramente à ideia de 

partilha, enquanto uma associação à ideia de quotição é feita quando o divisor é 

fracionário.  

Diante da experiência de uma conversa com dois participantes 

simultaneamente, percebemos o desafio de fazer o mesmo com uma turma de alunos, 

conforme descreveremos a seguir.  

 

5.6 Entrevista com uma turma do 6º ano do Ensino Fu ndamental 
  

A entrevista com a turma do 6º ano durou aproximadamente 25 minutos. A 

turma foi organizada por duplas e cada um dos alunos é indicado por um número, o 

qual varia de 1 até 24, conforme sua posição em sala de aula. Dessa forma, duas filas 

foram formadas com 6 duplas cada, como indicado na Figura 5.17. 

 

Figura 5.17 – Esquema de organização dos alunos na sala de aula 

 
Fonte: A autora, 2016. 
 

Primeiramente, as perguntas “Qual é a primeira palavra que vem a sua mente 

quando você se depara com a palavra divisão?” e “Qual é a primeira palavra que vem 

a sua mente quando você se depara com a palavra fração?” foram entregues por 

escrito numa folha de papel para cada um dos alunos. Considerando que os alunos 

poderiam ser influenciados de alguma maneira pelas respostas dos seus colegas 

numa discussão em grupo, solicitamos que suas respostas fossem anotadas na folha 
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e entregues para a pesquisadora antes dos relatos orais. Alguns alunos perguntaram 

se poderiam colocar algo que não fosse uma palavra, e a pesquisadora respondeu 

que sim, que poderiam registrar o quê lhes conviessem, desde que estivesse 

relacionado à divisão ou à fração. Considerando que algumas das respostas dos 

alunos coincidem, ou trazem ideias próximas, as mesmas foram organizadas como 

nas Tabelas 5.5 e 5.6.  

Conforme já descrevemos anteriormente, os quatro tipos básicos de 

simulações que uma conceitualização pode abranger são introspecções, ações, 

percepções de pessoas ou objetos e configurações, segundo Barsalou. Dentre as 

respostas apresentadas por escrito, podemos perceber que algumas apontam um dos 

tipos mencionados, os quais provavelmente estão incluídos nas conceitualizações de 

divisão e fração para esses alunos. Respostas como “chato” ou “legal”, “difícil” ou 

“fácil”, têm conotações que se opõem, mas que ao mesmo tempo trazem consigo 

indícios de simulações de introspecções, que podem designar sentimentos de 

aborrecimento, alegria, ou ainda de fracasso ou tranquilidade. Algumas palavras 

citadas pelos alunos parecem indicar a simulação de uma ação, ainda que de forma 

vaga, como em “divisão”, “dividir” e “fracionar”, já a resposta “compartilhar” parece 

incluir outros aspectos além de uma ação, que pode abranger também uma 

introspecção, como compaixão, por exemplo.  

Simulações de configurações também são evidenciadas em algumas 

respostas. Na Tabela 5.5, por exemplo, apresentamos “conta/algoritmo” para nos 

referimos aos registros feitos pelos alunos que nos remetem aos procedimentos e 

configuração da operação de divisão apresentados, como na Figuras 5.18, pelos 

alunos A3 e A19. Na Tabela 5.6, o termo “representação” indica respostas como as 

apresentadas pelos alunos A2 e A16 (Figura 5.19), que remetem à notação de frações. 

Vale observar que o aluno A2 faz um registro que ele mesmo rasura, o qual podemos 

perceber tratar-se de retângulos justapostos, o que indica uma configuração da 

representação de frações.  

Quanto aos registros referentes a alimentos, como “chocolate” e “pizza” sendo 

relacionados a frações, acreditamos que possivelmente essas sejam manifestações 

da simulação de uma ação ou de uma configuração, como conjecturamos na Fase 1 

da pesquisa, sendo pouco provável que essas sejam associadas à percepção de um 

objeto particular. De forma semelhante, o registro “Joãozinho” feito pelo aluno A13, 

como sendo a primeira palavra que lhe ocorre ao ouvir a palavra “divisão”, poderia, a 
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princípio, estar relacionado a uma simulação da percepção de uma pessoa com esse 

nome, enquanto a relação com o ato de dividir não é óbvia. Posteriormente, o Aluno 

13 explica as circunstâncias que o levam a fazer tal apontamento, conforme 

descrevemos adiante. 

 

Tabela 5.5 – Respostas dos alunos referentes à divisão 

 

 

Tabela 5.6 – Respostas dos alunos referentes à fração 
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Figura 5.18 – Respostas do Aluno 3 e do Aluno 19 em relação à divisão 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 5.19 – Respostas do Aluno 2 e do Aluno 16 em relação à fração 

 
       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Antes de dar início à discussão com toda a turma, as folhas com as anotações 

foram recolhidas. Enquanto isso, pelas imagens que foram videogravadas, podemos 

perceber que os alunos trocavam informações sobre o que tinham anotado antes 

mesmo da entrevista ser iniciada. Logo em seguida, a pesquisadora pergunta “o que 

vocês pensaram em relação à divisão?”, direcionando-se para a turma. 

Nesse momento, e ao longo de grande parte da conversa, os alunos começam 

a falar ao mesmo tempo, todos querendo dizer o que escreveram até que o Aluno 13 

diz ter escrito “Joãozinho”. Alguns dos colegas demonstram surpresa com tal resposta 

e, em paralelo à conversa com toda a turma, continuam comentando o assunto 

enquanto outros vão relatando à pesquisadora o que anotaram. Notando que alguns 

alunos ainda faziam comentários a respeito de “Joãozinho”, a pesquisadora dirige-se 

ao Aluno 13 e pergunta “Por que você falou Joãozinho? Tenta explicar”. Vários alunos 

começaram a falar ao mesmo tempo tentando explicar como o colega tinha pensado 

nessa palavra. Então a pesquisadora pede para que apenas o Aluno 13 explique como 

pensou, com a intenção de organizar a conversa. Mesmo assim, alguns alunos 
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apresentam suas suposições sobre o motivo da palavra “Joãozinho” ter sido 

mencionada.   

 

Aluna 1:  Sempre aparece Joãozinho...Tem que dividir a pizza entre seus 

amigos. 

Aluna 2 :  Joãozinho quer dividir suas balas entre os amigos (começa a falar 

antes da Aluna 1 terminar a frase anterior).  

Aluno 13:  O que ocorre é o seguinte, no meu terceiro ano quando eu fazia 

prova as minhas professoras botavam um monte de nome diferente, e aí 

quando era uma questão de fração ela botava Joãozinho. Por exemplo, 

Joãozinho comeu um-quarto de, sei lá, bala, quantas balas sobraram? 

Aluna 2:  Mas essa questão é de divisão. 

Aluna 1:  Essa é divisão. 

Aluno 13:  Não, mas tem fração, um quarto. 

Aluna 4:  É, mas dividiu. 

Aluno 13:  Então... Ah, então, eu lembro sempre de Joãozinho porque vários 

problemas de frações .... no terceiro ano eu fiz tinha um Joãozinho. Aí ficou na 

minha cabeça. 

Aluno 16: Seria melhor Cleitonzinho. (Alunos riem)    

 

A pesquisadora pergunta ao Aluno 16 se o motivo da sua sugestão é porque 

ele se chama Cleiton, uma vez que não conhece todos os alunos pelo nome. Vários 

alunos continuam rindo e explicam que não há nenhum aluno com esse nome.  Parece 

então que o comentário do Aluno 16 trata-se de uma piada a respeito da forma como 

os problemas são apresentados. 

A discussão prossegue acerca se o problema apresentado pelo Aluno 13 era 

de fração ou de divisão, uma vez que é mencionado, “um quarto das balas”. Todos 

concordam que o problema é de divisão e o Aluno 13 diz ter colocado “um quarto” 

apenas como exemplo. Diversos alunos dão suas explicações porque consideram o 

problema de divisão, de forma simultânea. Diante de vários alunos tentando expor 

suas ideias ao mesmo tempo, a professora nota que a Aluna 3 enuncia um problema, 

sem conseguir escutá-lo integralmente, e então pede que a aluna o coloque para toda 

a turma.  
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Aluna 3 : Ah, por exemplo. Ah, Joãozinho comeu um quarto das balas, então, 

porém ele tinha duzentas balas. 

Pesquisadora:  Quantas balas ele comeu? 

Aluna 3:  É. Um quarto de... 

Aluna 4:  Duzentos.  

Pesquisadora:  Como vocês fizeram? 

Aluna 1:  Duzentos dividido por quatro. 

Pesquisadora:  Tá ótimo. 

Aluno 13:  É. 

Aluna 1:  ...vezes um. 

 

O fato das duas questões, uma sobre divisão e outra sobre fração, terem sido 

entregues no mesmo momento, e numa mesma folha de papel, parece ter contribuído 

para que esses dois temas se entrelaçassem durante a conversa, o que pode ser 

evidenciado pelos problemas enunciados pelos alunos. Vale destacar também que 

apesar do Aluno 13 ter escrito “Joãozinho” na folha de papel em resposta à questão 

sobre divisão, sua explicação foi acerca de suas professoras usarem esse nome em 

problemas de fração. 

Em seguida, a pesquisadora pede que elaborem um problema de divisão 

diferente do “Joãozinho” e o Aluno 20 diz “365 dividido por 14”. A pesquisadora solicita 

outro problema e pela análise do vídeo é possível ver alguns alunos levantando a mão 

muito timidamente, o que não chama sua atenção no momento. Vale mencionar 

também que um pequeno grupo de alunos se fazia notar sempre por se anteciparem 

e já começarem a se colocar de imediato. A pesquisadora então pede que cada um 

pense em um problema tentando não se influenciar pelas respostas dos colegas e a 

turma mantém-se em silêncio até que o Aluno 18, que ainda não havia se pronunciado, 

ergue sua mão. Ele então fala seu problema. 

 

Aluno 18:  Joãozinho tinha 169 balas e ele dividiu igualmente para seus treze 

amigos.  

Aluno 13:  Então são treze para cada um.  

Pesquisadora:  Tá bom, mas o problema é de bala né? 
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Aluno 24:  121 balas para 11 crianças... (o aluno começa a falar sem que a 

professora se dirija a ele. Esse é um dos alunos que tinham levantado a mão e 

não tinham sido vistos) 

Aluno 18:  Eu sei, onze balas.  

 

Podemos notar que ao apresentar o seu problema, o Aluno 18 apenas modifica 

a quantidade de balas e de amigos na divisão, parecendo preocupar-se em obter um 

resultado inteiro, uma vez que tem o cuidado de escolher os números 169 e 13. 

Diversos alunos respondem “treze” e talvez tenham notado que 169 é 13 vezes 13, o 

que pode justificar a resposta bastante rápida dada por eles. O Aluno 24, ao 

apresentar 121 dividido por 11, parece ter notado essa ideia e ter entrado em um jogo 

de colocar quadrados perfeitos como dividendo.  

Numa tentativa de obter algum enunciado que não envolvesse balas, a 

pesquisadora faz o comentário “mas vocês só dividem bala”, e como resposta os 

alunos apresentam diversas alternativas, sendo a grande maioria doces, juntamente 

com “bananas” e “pizza”, reforçando uma conjectura feita na fase anterior de que 

alimentos são mencionados em situações de partilha quando são pedidos problemas 

de divisão.   

 

Pesquisadora:  Mas só pensam em balas.... 

Aluna 3:  Bombom, nutella, chocolate. 

Pesquisadora:  Mas vocês só dividem bala! 

Aluno 16:  Banana. 

Aluna 1:  Não, nutella não, pelo amor de Deus... 

Aluna 3:  Fini. 

Aluna 11:  Chocolate. 

Aluna 7:  Pizza.  

Aluna 11:  Pizza, pizza, pizza. 

 

Diante da pequena confusão que se instala, onde os alunos falam sem parar 

citando alimentos, um único exemplo que se distancia um pouco dos demais é dado 

pela Aluna 2, “36 lápis de cor sendo divididos para 3 irmãos”. Entretanto, o fato desse 

problema também ser de partição, reforça uma outra conjectura feita na fase anterior, 
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de que situações de partição entre pessoas são mencionadas quando pedidos 

exemplos de divisão.  

 Ainda no meio dos relatos dos alunos, que falam ao mesmo tempo citando 

alimentos, a professora repete que gostaria de obter exemplos diferentes, até que o 

Aluno 20 diz “ouro”. Em seguida, a Aluna 1 comenta “Vai nessa! Você tem um pote de 

ouro e vai dividir entre todos os seus amigos”. Nesse momento, a aluna parece ter 

interpretado que ao dizer “ouro”, o Aluno 20 referia-se à uma partilha entre amigos, o 

que em nenhum momento foi dito por ele. A partir desse comentário, outros exemplos 

foram citados, como “caneta” e “celulares”, por exemplo, até a Aluna 11 pedir para 

apresentar o seu problema. 

 

Aluna 11:  Tenho 50 barras de chocolate, cada barra de chocolate tem 6 

pedaços e eu quero dividir para 4 pessoas. Qual é a quantidade certa de 

quadradinhos de barra de chocolate para cada um? 

Aluna 1:  Quantos quadradinhos tem cada barra? 

Vários alunos respondem ao mesmo tempo “seis”. 

Aluna 3:  São quantas barras? 

Aluna 1:  Quantos amigos são? 

Aluno 20:  300 pedacinhos de chocolate dividido por 4. 

Aluno 16:  75, professora. 

Aluna 1:  Dá 75. 

Pesquisadora:  Como vocês pensaram no 75? 

Aluna 1:  6 vezes 50 barras, que é o total de quadradinhos que tem. 

Aluno 20:  Dá 300 dividido por 4. 

Aluna 1:  É, dá 300 dividido por 4 amigos. 

Pesquisadora:  Alguém pensou diferente? 

Nenhum aluno apresentou um procedimento diferente da Aluna 1, até o Aluno 

13 começar a explicar.  

Aluno 13:  Você tem 50 barras, aí vai dividir para 4 amigos, e cada uma tem 6 

quadradinhos. É assim? Então, aí então 50 barras para 4 amigos, então vai dar 

12,5 para cada amigo, colocando em decimal. Daí você multiplica por 6, que 

vai dar 75. 
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Ao dirigir-se para a turma e pedir mais um problema, somente o Aluno 16 e o 

Aluno 13 levantam a mão. Como o Aluno 13 já tinha apresentado um problema, a 

professora pede que o Aluno 16 fale. Nesse momento a Aluna 1 também levanta a 

mão, mas o Aluno 16 já está começando a contar o seu, “Cleitonzinho destruiu um-

quarto das canetas, porém ele tem cem canetas, quantas canetas ele destruiu?” Os 

outros alunos começam a apresentar a resposta, até que um deles, sentado no fundo 

da sala, começa a falar:.”Uma pessoa tinha 47 tangerinas, cada tangerina tem 9 

fatiazinhas, quantos fatiazinhas tinham ao todo?”. 

 

Inicia-se uma discussão sobre o problema apesentado ser de multiplicação, e 

a professora começa a argumentar que divisão e multiplicação de fato são operações 

interligadas, por serem operações inversas, o que poderia ter levado o aluno a 

apresentar tal situação. Também é possível que tenha sido feita alguma relação com 

o problema das barras de chocolate apresentado anteriormente. 

Em seguida, o Aluno 13 apresenta um problema envolvendo operários, os quais 

ele nomeia de Arnaldo e Bernaldo, parecendo enfatizar o que ele próprio já havia 

destacado anteriormente como sendo importante em problemas de matemática, a 

escolha dos nomes nos enunciados. Toda a turma fica em silêncio até que a Aluna 1 

pede para que ele repita o que foi dito.   

 

Aluna 1:  Eu não entendi. Repete. A gente estava discutindo sobre o problema 

anterior.  

Aluno 13:   Um operário chamado Arnaldo faz o seu serviço em 2 horas, já um 

outro operário Bernaldo faz o serviço em 4 horas. Em quanto tempo os dois 

farão o serviço juntos? 

Aluna 1:  Depende. 

Vários alunos começam a falar ao mesmo tempo, até que o próprio Aluno 13 

levanta a mão e diz: 

Aluno 13: Eu sei, eu sei.  

Aluna 1:  Eu sei fazer isso, mas tem que saber a hora ... (Muitos alunos falando 

ao mesmo tempo não é possível compreender o final da frase). 

Pesquisadora:  Mas qual é a relação com a divisão, independente do problema. 

Qual é o sentido da divisão aí?  
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Aluno 13:  Em duas horas ele faz o serviço, correto? O Arnaldo. Então, em uma 

hora ele fará um-meio do serviço. E a mesma coisa para o Bernaldo. O 

Bernaldo faz em 4 horas o serviço, então ele vai fazer em uma hora um-quarto 

do serviço. Então os dois juntos fazem em uma hora, um-meio mais um-quarto, 

que fazendo aqui rapidinho, dá três-quartos. Aí os dois juntos fazem ¾ do 

serviço em uma hora. Como uma hora tem 60 minutos então eles farão ¾ do 

serviço em 60 minutos. Então você vai fazer... tem que chegar a um-quarto, aí 

você vai buscar uma parte. Então um-quarto, para fazer um-quarto do serviço 

você vai gastar quantos minutos, os dois juntos? Vai gastar 20 minutos porque 

60 divididos por três, aí vai gastar 20 minutos. E logo para gastar 4/4 que é o 

serviço inteiro, eles vão gastar 20 vezes 4 que é 80 minutos. Resposta 80 

minutos, que também pode ter durado 1 hora e vinte minutos.  

Aluno 20:  Essa questão não está meio mal formulada não? 

Aluna 1:  Tá muito mal formulada. Ele não falou nada, ele só falou quanto  

tempo eles levam pra fazer juntos. 

Começa uma discussão da turma a respeito do problema apresentado.  

Pesquisadora:  Esse problema é pertinente. Vou confessar que no final eu 

me perdi nas contas e fiquei pensando a relação com a divisão.  

Aluno 16:  Eu também. 

Aluna 1:  Eu também. (vários alunos concordaram) 

Aluno 13:  Mas tem divisão.   

Aluna 1:  Não, espera aí. Você falou assim ‘Quanto tempo eles levam para 

fazer o serviço juntos’. Fim. O tempo que eles quiserem! 

Aluno 16:  Boa ideia. (Fala rindo). 

 

Ao perceber que a discussão poderia ser longa, vindo a interferir no que foi 

planejado quanto ao tempo, a pesquisadora tenta mudar o assunto, e explica que 

precisa saber como pensam em relação à fração. Imediatamente o Aluno 13 

transparece que fez alguma confusão ao apresentar o problema dos operários, ao 

dizer “fração. Ah, me confundi.”. Parece que só nesse momento o aluno se dá conta 

de que a turma até então apresentava problemas relacionados à divisão. 

Os alunos, então, começam a falar as palavras que registraram por escrito no 

início da sessão, citando “chocolate”, “matemática”, “inteiro” e “um quarto”, dentre 

outras. Uma vez que já apareceram problemas de fração, como os que envolvem “um 
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quarto das balas” e “um quarto das horas”, a pesquisadora pergunta se eles 

conseguem apresentar algum problema que se diferencie desses.  

 

Aluna 1:  Pode somar fração? 

Pesquisadora:  Pode somar. 

Os alunos ficam em silêncio pensando e começam a conversar com os colegas 

que estão sentados próximos. 

Aluno 16:  Um quarto de seis quilos. 

Aluna 1:  Professora, a gente pensou em um (referindo-se à Aluna 2). A 

professora deu 100 lápis.. (nesse momento algum aluno, que não é possível 

identificar no vídeo, diz “para Joãozinho”. Risos). Uma delas pegou um quarto 

e a outra pegou dois quartos, quantos lápis elas pegaram?  

 

Podemos perceber como a referência aos nomes identificados em problemas 

de matemática é forte para os alunos dessa turma. Ao notar que os alunos já 

aparentavam um certo cansaço, e não pareciam empolgados com a tarefa, a 

professora decide dar por encerrada a entrevista.  

 

5.7 Considerações 
 

Pelos questionários e entrevistas realizadas, podemos caracterizar, de alguma 

forma, o modo como as pessoas pensam em relação à divisão e fração. Alguns 

trabalhos (e.g. LAUTERT; SPINILLO, 2002; CAMPOS; MAGINA; NUNES, 2006) 

apontam quais ideias de divisão ou frações são manifestadas pelos participantes, e 

chamam a atenção para a importância de se trabalhar as diferentes ideias de cada 

um desses conceitos para o ensino-aprendizagem desses temas. A presente 

pesquisa, além de corroborar esses estudos, evidenciando que a ideia de partição e 

parte-todo ocorrem primeiramente aos participantes, nos casos de divisão e fração, 

respectivamente, indica também as situações que são evocadas pelos participantes, 

as quais se mostram quase universais pelo fato de compreenderem a divisão de 

alimentos, especialmente doces, entre pessoas, independentemente de um conjunto 

discreto ou contínuo de elementos ser considerado. 

Corroboramos as ideias de Barsalou (2009) de que simulações de ações, 

percepções de pessoas e objetos, assim como configurações e introspecções, estão 
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presentes na conceitualização de divisão e fração para cada um dos sujeitos. 

Contudo, diante da complexidade existente, não temos a pretensão de revelar todas 

essas nuances com os questionários e entrevistas propostos, mas, não obstante, 

podemos destacar aspectos importantes que foram declarados.  

Diante da diversidade de participantes que colaboraram com a pesquisa, 

fazemos uma conjectura de que estes estejam revivendo experiências escolares nas 

quais tiveram contato com divisão e frações, o que explicaria os exemplos trazidos 

nos questionários e entrevistas, que em sua maioria apresentam estruturas similares. 

Podemos perceber, por exemplo, na fala da Aluna 1, uma indicação da simulação de 

problemas de divisão no contexto escolar, como, por exemplo, quando ela diz que 

“sempre aparece Joãozinho...”.  

As situações relativas à divisão apontadas têm a mesma configuração, “alguma 

coisa para ser dividida entre pessoas”, parecendo existir assim apenas duas variáveis, 

“alguma coisa”, que pode ser algo contínuo ou discreto, e “pessoas”. Notamos, dessa 

forma, a ideia de partição presente, e, além disso, nos chama a atenção que situações 

com o formato descrito parecem ser intrínsecas ao conceito de divisão. 

A palavra “divisão”, ou “dividir”, a priori, indicam simulações de ações, no 

entanto, os dados da pesquisa evidenciam assim que, além da ação, destaca-se uma 

particularidade dos objetos, sobre os quais recaem tal operação. O fato das situações 

indicadas envolverem algo que é considerado saboroso, como balas, chocolate ou 

pizza, e que são atrativos para crianças, por exemplo, pode justificar a ênfase dada a 

esses elementos em passagens que envolvem divisão na sala de aula, como 

apontado por Rafael ou ainda pelos alunos da turma do 6º ano. Tal aspecto também 

é evidenciado pelos participantes adultos, que ao trazerem em seus exemplos os 

mesmos objetos que os participantes mais jovens, nos levam a acreditar que estejam 

simulando situações escolares. Assim, apesar de compreendermos que a simulação 

de uma ação está presente na conceitualização de divisão dos participantes, suas 

respostas não parecem indicar que os mesmos estejam simulando as ações descritas, 

mas sim como encontraram divisão na sua vida escolar.  

Dessa forma, parece que os participantes não estão fazendo uma reflexão 

quanto às ações sobre os objetos envolvidos, os quais na verdade aparentam serem 

apenas detalhes para os participantes. Por isso, apesar de acreditarmos que os 

participantes não estejam exatamente simulando as ações de divisão narradas, nem 

tão pouco ponderando particularidades dos objetos envolvidos, não podemos afirmar 
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que estes não sejam importantes para a conceitualização de divisão. Dividir alimento 

faz parte da cultura humana e diante da necessidade de mostrar para o aluno a 

importância de que cada um deve ficar com a mesma quantidade numa partilha, faz 

bastante sentido que algo prazeroso esteja envolvido. Afinal, algo que não atraia os 

alunos possibilita uma interpretação de que receber menos seja até mesmo mais 

vantajoso, não despertando assim a discussão de propriedades matemáticas 

imprescindíveis para a noção da operação de divisão.  

Em relação à divisão de frações, podemos separá-la em dois casos, aqueles 

com divisor inteiro e aqueles com divisor fracionário. No primeiro deles, situações de 

partição com a mesma configuração já mencionada é destacada pelos participantes, 

caracterizando assim que divisão nessa circunstância é tratada de forma semelhante 

a quando tem-se o dividendo inteiro. Em contrapartida, algumas situações de quotição 

são evocadas pelos participantes no caso em que o divisor é fracionário, enquanto a 

ideia de partição é trazida unicamente pelo Rodrigo, quando este explica como atribui 

significado para essa operação. Entendemos que tal professor evidencia ainda mais 

o papel da configuração já mencionada para a conceitualização de divisão, ao indicar 

que pensa na distribuição de alguma coisa para “meia pessoa”. 

Interpretamos assim, que não há conceito de divisão ou de fração separados 

das situações apresentadas pelos participantes, as quais, por sua vez, parecem 

referências a experiências escolares vivenciadas. Entendemos, dessa forma, que o 

conceito de divisão, em particular, abrange a simulação de ações, sendo estas 

aquelas praticadas nos tipos de problemas discutidos, sendo o caso em que o divisor 

é fracionário tratado como algo separado.  

Nesse cenário, trazemos para essa discussão um instrumento matemático que, 

em sua última versão, faz referência a um determinado alimento, cachorro-quente, 

sendo esta uma sugestão que surge tanto da participante Bruna quanto de outros 

licenciandos que realizaram a atividade com o Sispixa 3. Perante os dados obtidos 

com os questionários e entrevistas, não nos parece uma coincidência que tal 

recomendação tenha emergido, uma vez que podemos notar a forte ligação existente 

entre divisão e alimentos. Tal instrumento possibilita a inserção de divisão de frações 

com divisor fracionário num contexto semelhante ao caso inteiro, o qual envolve a 

ideia de partição e revela-se com uma configuração próxima à apontada como 

inerente ao conceito de divisão. Dessa forma, pretendemos possibilitar uma 
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identificação da operação de divisão de maneira integral, independente do divisor ser 

inteiro ou fracionário.  

Na sequência, apresentamos algumas intervenções com diferentes versões do 

instrumento, e discutimos a viabilidade de abordar a divisão de frações como um caso 

particular da divisão, no contexto em que o instrumento é concebido. 
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6. INTERAÇÕES COM OS INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS  
 

A pesquisa é dividida em três fases, as quais podem ser caracterizadas pelas 

intervenções realizadas com diferentes versões de um instrumento matemático, o 

Sispixa 2, o Sispixa 3 e o Cachorro-quente, que possibilitam a divisão de frações com 

a ideia de partição, conforme já explicamos anteriormente. Na Fase 1, analisamos as 

intervenções com o Sispixa 2 e Sispixa 3, apresentando os elementos que nos 

levaram ao desenvolvimento do Cachorro-quente e definição do sujeito de pesquisa. 

Na Fase 2, analisamos as intervenções com o Cachorro-quente, no que 

compreendemos como sendo intervenções-teste, bem como trazemos uma atividade 

que visa investigar os procedimentos adotados pelos participantes na ausência do 

instrumento matemático. Na Fase 3, analisamos as interações de quatro alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental com o Cachorro-quente, bem como o desenvolvimento 

de atividades que envolvem as mesmas ações na ausência do instrumento. 

 

6.1 Fase 1: Desenvolvimento do instrumento 
 

Nesta fase da pesquisa, realizamos intervenções com duas versões do 

instrumento, o Sispixa 2 e o Sispixa 3.  

 

6.1.1 Intervenção com o Sispixa 2  
 

Apenas uma intervenção foi feita com o Sispixa 2, e teve uma duração de 

aproximadamente 30 minutos. A escolha da participante, Eduarda, foi por uma simples 

conveniência, por tratar-se de uma pessoa do convívio diário da pesquisadora. Foram 

feitos registros de algumas de suas falas ao realizar o que lhe era proposto. 

Eduarda, uma mulher que frequentou a escola até a 5ª série do 1º grau (atual 

6º ano do Ensino Fundamental), realizou divisões com números fracionários mesmo 

sem ter sido apresentada qualquer tipo de algorítmo. Apenas ao que podemos 

entender por divisão e as frações, tanto das salsichas quanto dos cachorros. Durante 

a atividade a participante ia dando significado aos números fracionários e surpresa 

falou “Então isso que é um quarto?”. Foi tirando outras conclusões, como por exemplo, 

“se eu tenho dois quartos de salsicha é a mesma coisa que meia salsicha”. Era notável 

sua empolgação ao descobrir não somente como realizar as divisões propostas como 
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ao compreender o que eram as frações, e até mesmo realizando algumas somas de 

frações de mesmo denominador.  

Essa primeira intervenção foi de extrema importância por podermos perceber o 

potencial do instrumento, o qual possibilita a realização de ações de até mesmo por 

participantes que não são tão familiarizados com o tema. Notamos, assim, que o 

instrumento pode propiciar experiências que também contribuam para o significado 

de frações, além do que objetivamos acerca de divisão de frações.   

Com essa experiência, pudemos reorganizar e reelaborar as questões e o 

instrumento, de forma a tornar mais claro o que estava sendo proposto, e logo ficou 

evidente que a quantidade de peças, que representavam as frações da barriga do 

cachorro ou das salsichas, era muito grande, o que dificultava a manipulação e 

causava confusão entre os cartões que representavam ½ salsicha ou ½ corpo do 

cachorro, por exemplo. Com esta primeira intervenção, foi possível perceber que 

ficaria mais claro para o aluno se o cachorro fosse inteiro. Precisaríamos então fazer 

com que o aluno percebesse ou reconhecesse de alguma forma as frações da barriga 

do cachorro. Surgiu assim o Sispixa 3, conforme descrevemos no Capítulo 4. 

 

6.1.2 Intervenções com o Sispixa 3 
 

Algumas intervenções foram realizadas com o Sispixa 3. Dentre elas, trazemos 

as considerações das experiências com Bruna, uma licencianda em Matemática, com 

duas turmas de recuperação paralela em Matemática do 7º ano do Ensino 

Fundamental, e com Rafael, um aluno do 4º ano do Ensino Fundamental. 

 

6.1.2.1  A participação da Bruna 
 

Foi realizada uma única sessão individual com Bruna, uma licencianda em 

Matemática. A sessão, que, em parte, foi videogravada, teve a duração de 30 minutos.  

A proposta da atividade realizada com Bruna deu origem ao “Salsichas para 

cachorros” conforme consta no Apêndice A, e que naquele momento não foi entregue 

por escrito para a Bruna. Apenas explicamos verbalmente a ideia, e pedimos que a 

participante resolvesse alguns problemas com o Sispixa 3. Inicialmente propomos “No 

primeiro dia, a cada 2 cachorros do canil, havia 6 salsichas para serem divididas entre 

eles. Quantas salsichas cada cachorro recebe? No dia seguinte havia 
�
� de salsicha 
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para ser dividida a cada 2 cachorros do canil. Nesses caso, quantas salsichas cada 

cachorro recebe?”. 

Para a questão seguinte, “No terceiro dia, devem ser distribuídas 

� de salsicha 

para cada 

� de cachorro. E agora, quantas salsichas cada cachorro recebe?”, por 

envolver um divisor fracionário, apresentamos as réguas que compõem o instrumento 

e sugerimos que a participante utilizasse uma que indicasse  a divisão da barriga do 

cachorro em três partes iguais, colocando-a sobre o cartão em formato de cachorro. 

Em seguida, que colocasse sobre o cachorro, na parte que corresponde a 

� de sua 

barriga, uma das peças que indica 

� da salsicha. Repetimos esse procedimento até 

completar todos os espaços em que a barriga foi dividida com o objetivo de mostrar 

para a participante que o cachorro inteiro recebe dessa maneira 
�
� de salsicha, e que 

portanto, na divisão 

� ÷ 

� , o resultado é 
�
�. Na sequência, outras divisões foram 

propostas: 
�
� ÷ �

�, 
�
� ÷ 

�, 3 ÷ �
�, 5÷2, 


� ÷ 2, 1 ÷ 

�, 

� ÷ 

�, 
�
� ÷ 

�, 

� ÷ 

�, 
�
� ÷ �

� e 
�
� ÷ �

�. 

Podemos perceber, pela análise do vídeo, que ao realizar, por exemplo, a 

operação 

� ÷ 

�, Bruna pega uma das réguas que indicava uma divisão em quatro 

partes iguais e a posiciona acima do cachorro. Em seguida coloca meia salsicha em 

cada uma das partes. Depois, para dar a resposta da operação, aponta para os 

pedaços de salsicha um a um (Figura 6.1), contando, até chegar à resposta 
�
�. Então 

registra: 

� ÷ 

� = �
�.  Logo em seguida, junta os pares de metades de salsichas e 

completa seu registro: 

� ÷ 

� = �
� = 2. Fica evidente assim como ela utiliza o 

instrumento para chegar ao resultado.  
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Figura 6.1 – Bruna contando até chegar ao resultado 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em outro momento, para realizar a operação 
�
� ÷ �

�., a participante pega dois 

cachorros, primeiramente, e em seguida seleciona, dentre as réguas disponíveis do 

instrumento, duas que indicam divisão em duas partes de mesma medida. Posiciona 

as réguas, sobre cada um dos cachorros, obtendo dessa maneira 4 partes, em que 

cada uma equivale à metade da barriga de um cachorro.  Em seguida, pega 4 peças 

que indicam 

� de uma salsicha, distribui três destas quatro peças, colocando-as uma 

a uma sobre as metades dos cachorros, até completar três das quatro partes de 

cachorro destacadas (Figura 6.2). Ao distribuir as frações de salsicha apenas para o 

que corresponde a 
�
� do cachorro, Bruna demonstra compreender o significado da 

fração ��, nesse contexto. Na sequência, fica parada com a quarta peça na mão 

pensando por algum tempo (Figura 6.2). Estabelece-se então o seguinte diálogo sobre 

esta peça: 

 

Pesquisadora:  Você poderia pegar uma tesoura e cortar mesmo. Imagine você 

fazendo isso... é que eu não tenho tesoura. Você cortaria em quantos pedaços? 
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Bruna:  Três. 

Pesquisadora:  E cada pedacinho equivale a quanto da salsicha?  

Bruna:  Esse um quinto dividido por três?  

Pesquisadora:  É. 

Bruna:  Será... 

 

Nesse momento a participante mantém-se em silêncio passando os dedos 

sobre a peça em várias direções, parece imaginar a mesma sendo cortada. Como não 

obtém uma resposta, a pesquisadora sugere que ela pegue uma salsicha inteira, que 

a compare com a peça de 

� e pergunta: “Se você dividir essa peça em três, vai ser 

quanto da salsicha?”. Ela pega a “salsicha”, e como o material é flexível, vai dobrando 

até que consiga dividir em três partes (Figuras 6.3a e 6.3b). Em seguida, compara 

� 

da salsicha com 

� da mesma (Figura 6.3c). Não conseguindo com essa estratégia 

chegar a resposta desejada, a pesquisadora intervém e posiciona a peça 

� sobre a 

salsicha inteira e a participante logo percebe tratar-se de 


�  a resposta procurada. 

Quando a pesquisadora volta a perguntar qual era o resultado de 
�
� ÷ �

�, a participante 

observa o primeiro cachorro e responde “dois quintos e dois quinze avos”.  

 

Figura 6.2 – 
�
& de salsicha para 

�
# de cachorro e ainda resta dividir 

�
& 

 
               Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 6.3 – Comparando 
�
& com 

�
� de salsicha 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

         Nesse momento parece que Bruna de fato consegue imaginar a peça de 

� 

dividida em três partes iguais, ela apenas precisava de uma relação parte-todo para 

chegar ao resultado. Diante das limitações do instrumento proposto, quanto às frações 

que podem ser representadas, podemos perceber o papel da imaginação que, de 

acordo com Nemirovky e Ferrara (2009), leva em conta possibilidades para a ação e 

desempenha um papel importante nas atividades percepto-motoras.   

É interessante ressaltar também que tanto Bruna quanto a pesquisadora não 

chegaram a mencionar algoritmos de divisão. Mesmo não tendo sido orientada ou 

desmotivada a fazer uso de qualquer algoritmo, a participante tentava sempre 

encontrar estratégias com o Sispixa 3 para chegar às respostas, sendo essa uma 

escolha livre.  

A participação da Bruna sugere que divisão de frações com a ideia de partição 

pode ser desenvolvida com o instrumento proposto, mesmo diante das restrições 

citadas, o que foi compensado pelo ato estimulado de imaginar as peças sendo 

cortadas. 

A participante mostra durante a intervenção, a princípio, fazer uma forte ligação 

entre o tamanho da salsicha e o tamanho da barriga do cachorro. Esse tipo de 

observação nos leva à idealização de uma quarta versão do instrumento, que envolve 

espécies de compartimentos onde as salsichas podem ser colocadas para o 

desenvolvimento da atividade, e que, conforme já explicamos, inspira a criação do 

instrumento Cachorro-quente descrito no Capítulo 4.  
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6.1.2.2  Turmas de recuperação paralela 
 

Diante da possibilidade de efetuarmos divisão de frações com o Sispixa 3, sem 

fazer qualquer referência a algoritmos, conforme nossa experiência com a Bruna, 

achamos que seria interessante observar como alunos que apresentaram baixo 

rendimento, em avaliações que envolviam esse tema, procederiam com o referido 

instrumento. Considerando que o Sispixa 3 proporciona ações diferentes das 

envolvidas nas aulas regulares de matemática, gostaríamos de observar a viabilidade 

do uso do instrumento por alunos que, a princípio, não aprenderam pelos métodos 

utilizados anteriormente, e que possivelmente não têm uma boa relação com a 

Matemática.  

A atividade “Salsichas para cachorros”, conforme consta no Apêndice A, foi 

desenvolvida com o Sispixa 3 por duas turmas de recuperação do 7o ano do Ensino 

Fundamental, as quais chamamos de Turma A e Turma B. Em cada um dos casos, 

apenas um encontro aconteceu, com duração aproximada de 1 hora, no período letivo 

posterior ao que o assunto divisão de frações havia sido abordado nas aulas 

regulares. Na Turma A, havia 10 alunos presentes, enquanto que Na Turma B, foram 

apenas 4 participantes.  

Vale destacar que as experiências com essas turmas, apesar de não terem sido 

intencionais para a coleta de dados, foram bastante importantes por questões 

pragmáticas da pesquisa. Ambas as sessões foram videogravadas com o objetivo de 

servirem como uma espécie de ensaio para a atividade a ser realizada em uma turma 

regular, cujo número de alunos é maior, considerando uma preocupação com 

quantidade e posicionamento das câmeras para capturar de forma eficiente as ações 

dos alunos. A organização das turmas por duplas também foi testada, e pareceu ser 

adequada para as intervenções futuras. 

Outros fatores de ordem pragmática podem ser destacados, como por exemplo, 

quando os alunos na Turma A fizeram suas anotações a lápis, o que não permitiu que 

a pesquisadora pudesse perceber e ter o registro dos tipos de erros cometidos, uma 

vez que estes eram apagados pelos alunos. Essa foi uma observação relevante, e 

tivemos o cuidado de pedir que os participantes, das sessões posteriores a essa, 

utilizassem caneta para fazer qualquer anotação. 

Com a Turma A, pudemos observar que, diferente do que supúnhamos, os 

alunos, em sua maioria, preferiam recorrer ao algoritmo “inverte e multiplica”. Mesmo 
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quando utilizavam o Sispixa 3, empregavam o algoritmo diante de qualquer dificuldade 

com o instrumento. Temos o exemplo de uma das duplas que resolveu todas as 

questões propostas de maneira bastante rápida utilizando a regra. Ao notar que essas 

participantes terminaram a tarefa antes dos demais, a pesquisadora notou que não 

tinham usado o instrumento e perguntou se elas se interessariam por fazer novamente 

a atividade com o desafio de usar o Sispixa 3. As participantes aceitaram a proposta 

e conseguiram realizá-la com o mesmo, apresentando um erro apenas ao usarem o 

algoritmo e três erros com o instrumento.  

Apesar da comparação entre a quantidade de erros, nos chamou a atenção a 

forma das respostas. Com o Sispixa 3 as alunas apresentam um maior número de 

soluções onde as frações são irredutíveis ou ainda números mistos. Por exemplo, ao 

resolverem 
�
� ÷ �

� por meio de um algoritmo, chegaram corretamente ao resultado 
�
��, a 

partir da operação 
�
� × �

�. Já ao usarem o Sispixa 3, fizeram somente o registro “
�
�” após 

manipularem as peças realizando uma distribuição das mesmas. Também nos chama 

a atenção as ações procedimentais, como por exemplo, ao resolverem 
�
� ÷ 

� da 

primeira vez, fizeram a seguinte anotação 
�
� × �

, tendo a necessidade de escrever o 

número inteiro 2 com uma representação fracionária, obtendo corretamente o 

resultado 
�
�, o que tudo indica pela multiplicação dos termos de cada fração. Ao 

utilizarem o Sispixa 3 para resolverem o mesmo problema, registraram 
�
� = 1


� como 

resposta, apresentando assim a notação de número misto, o que no nosso ponto de 

vista evidencia uma relação diferenciada com a divisão proposta, que não baseia-se 

apenas em procedimentos. Nos parece que o instrumento matemático possibilitou, 

nesse caso, que as participantes percebessem a multiplicação da fração 
�
� por 2, e 

não somente uma multiplicação de seus termos separadamente.  

Devemos mencionar também que uma outra dupla tentava resolver os 

problemas, na maioria das vezes, sem recorrer a qualquer algoritmo, o que não 

necessariamente envolvia a manipulação do Sispixa 3. Por exemplo, para o terceiro 

problema “...deveriam ser distribuídas 3 salsichas para cada ½ cachorro. Quantas 

salsichas cada cachorro recebe?” a dupla faz um registro que indica que se ½ 

cachorro recebe 3 salsichas, então 1 cachorro recebe 6, fazendo uso das setas que 

geralmente utilizamos para representar problemas de proporcionalidade. 
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Durante a intervenção, a pesquisadora sentiu um pouco de dificuldade em 

analisar a maneira com que os alunos estavam pensando ao realizarem a atividade.  

Acreditamos que a dificuldade foi maior por tratar-se de uma turma, mesmo com um 

número reduzido de alunos, pois não era possível focar muito bem no que eles faziam, 

uma vez que havia uma preocupação com câmeras e com duplas diferentes 

chamando a pesquisadora para tirar dúvidas no mesmo momento.  Muitos dos 

registros obtidos foram de coisas observadas durante a intervenção, uma vez que a 

análise das imagens capturadas foi prejudicada pela má qualidade do áudio e pela 

pesquisadora passando em frente das câmeras.   

Quanto ao instrumento proposto, os alunos fizeram comentários relativos à cor 

das salsichas e forma do cachorro e, de modo geral, consideramos que as soluções 

previstas emergiram, e que os participantes expressaram as ideias matemáticas 

pretendidas. No entanto, para uma melhor análise, poderia ter sido realizado mais um 

encontro, que não foi possível pelo calendário, visto que outros temas ainda deveriam 

ser abordados pelo professor regente. 

Na Turma B, estavam presentes 4 alunos, como já mencionamos, 3 meninos e 

1 menina, e foram formadas assim duas duplas. Uma delas se recusou a usar o 

instrumento, e um de seus participantes realizou toda a tarefa sozinho, recorrendo ao 

algoritmo “inverte e multiplica”, enquanto o outro, que era a única menina do grupo, 

não quis colaborar.  

Quanto à outra dupla, as tarefas foram em sua maioria resolvidas com o 

instrumento, porém os registros indicam que o “inverte e multiplica” foi utilizado 

constantemente, o que parecia ser uma espécie de teste para que pudessem conferir 

se as respostas obtidas com o instrumento estavam corretas, ou vice-versa. Em uma 

das questões, 3 ÷ 
�, os alunos registraram “3×4 = 12+1=13”, chegando de maneira 

equivocada à resposta “13”. Ao notarem que os resultados obtidos pelo algoritmo e 

pelo Sispixa 3 não eram os mesmos, chamaram a pesquisadora, solicitando auxílio. 

Um dos alunos explicou que para chegar ao resultado deveria multiplicar 4 por 3 e 

depois somar 1, uma vez que o numerador da segunda fração era 1.  

Ao explicarem como utilizaram o Sispixa 3, os alunos posicionam uma régua 

do instrumento que indica uma divisão por quatro sobre um dos cachorros, colocam 

três salsichas sobre cada uma das quatro partes destacadas e concluem que o 

resultado assim seria 12, o que não estaria correto, segundo a dupla, por não condizer 
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com a “conta” que tinham acabado de apresentar. Nesse momento, esses alunos não 

conseguiram perceber qualquer erro com o resultado alcançado com o algoritmo, e 

nos parece que a pesquisadora não foi capaz de convencê-los de que o resultado com 

o Sispixa 3 era o correto. Eles indicavam confiar muito mais nos procedimentos 

aplicados, o que pode ter sido ampliado, ou talvez justificado, pelo fato de terem 

acabado de conhecer a pesquisadora. Depois de algumas explicações e comparações 

com os resultados de problemas anteriores apresentados por eles corretamente, os 

dois participantes disseram aceitar o resultado “12”, mas deixaram a impressão de 

que não estavam totalmente convencidos e pretendiam somente dar fim ao impasse.  

Perante essas experiências, percebemos que a maioria dos alunos recorrem 

ao algoritmo “inverte e multiplica” diante de qualquer dificuldade com o instrumento 

proposto. Devemos refletir, entretanto, se o fato das contas terem sido apresentadas 

isoladamente, sem referência aos cachorros e salsichas, a partir da sexta questão 

(Apêndice A), pode ter influenciado esse tipo de ação. Uma vez que nessa fase, o 

sujeito de pesquisa ainda está sendo definido, a partir desses experimentos 

resolvemos observar como a mesma atividade seria desenvolvida por um participante 

que ainda não conhecesse qualquer algoritmo de divisão de frações, o que nos leva 

ao encontro com o participante Rafael. 

 

6.1.2.3 A participação do Rafael 
 

A experiência realizada com Rafael teve por objetivo investigar a possibilidade 

de desenvolvimento da atividade por alguém que não conhecesse um algoritmo de 

divisão de frações, e tão pouco tivesse sido apresentado a qualquer outra operação 

com frações. Gostaríamos assim de observar a possibilidade de realizar divisão de 

frações sem o domínio das outras operações, buscando indícios da viabilidade de 

introduzir as operações com frações por meio do Sispixa 3, uma vez que frações 

surgem de divisões. Mais uma vez, a escolha pelo participante acontece por uma 

simples conveniência, por ser uma pessoa do convívio da pesquisadora.  

A intervenção, que foi videogravada, teve duração de uma hora apenas, e 

iniciamos por uma entrevista semiestruturada para buscar as concepções do 

participante sobre divisão e frações, conforme descrevemos no Capítulo 5. Durante a 

entrevista, descobrimos que Rafael, que era aluno do 4º ano do Ensino Fundamental, 

havia sido apresentado às frações por sua professora na semana anterior, por meio 
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de uma atividade que envolvia barras de chocolate. Mesmo sem um roteiro pré-

definido, já imaginávamos que seria interessante que o próprio participante fosse 

construindo as frações da salsicha, de maneira a compor o instrumento, permitindo 

assim que fosse observado um pouco mais sobre o quê o participante já conhece a 

respeito do assunto. Dessa forma, antes de mostrarmos as peças correspondentes à 

salsicha e suas partes para o participante, fomos construindo uma a uma. Com uma 

tesoura, uma régua e pedaços em E.V.A (espuma vinílica acetinada) com tamanhos 

pré-estabelecidos, denotando salsichas inteiras, sugerimos que Rafael conseguisse 

representações das frações da salsicha.  

Iniciamos com a ideia de distribuir salsichas para os cachorros, por meio do 

seguinte pedido, que Rafael dividisse 8 salsichas para dois dos cachorros. Rafael 

distribui as peças e responde que cada cachorro recebe 4 salsichas. No momento que 

segue, a pesquisadora retira as salsichas de cima da mesa, deixando apenas uma, e 

fala “agora vou deixar só essa salsicha e você tem que dar para esses dois. Como 

você vai fazer?” o participante logo responde “dividir”. 

Nesse momento a pesquisadora entrega uma tesoura para Rafael e o incentiva 

a fazer uma divisão “certinha” com o uso de uma régua ou dobrando a peça, que é 

flexível, ao meio. Em seguida, a pesquisadora posiciona mais dois cachorros sobre a 

mesa, totalizando quatro, e pergunta quanta salsicha cada cachorro receberá se 

dividirmos uma salsicha para os quatro. O participante sem demora pega uma das 

metades da salsicha já obtidas por ele e prontifica-se a cortá-la ao meio, obtendo 

assim 

� da salsicha. Ao perguntamos se ele consegue representar 


� da salsicha, sua 

primeira estratégia é dobrá-la ao meio, mas rapidamente percebe que a estratégia não 

é boa e simula uma repartição em três partes fazendo uso de ambas as mãos, 

conforme a Figura 6.4. Em seguida, com auxílio da régua, e apoio da pesquisadora, 

Rafael obtém três peças que representam 

� da salsicha. A atividade segue com Rafael 

fazendo representações de 

� da salsicha. 
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Figura 6.4 – Rafael representando o corte da salsicha em três partes iguais 

 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para discutir frações não-unitárias com o participante, a pesquisadora entrega 

algumas peças que correspondem a 
�
�, ��  

�
�, 

�
�, 

�
�, 

�
� e �� da salsicha, e pede que Rafael 

descubra qual fração a mesma representa. A partir de ações que são compatíveis com 

os esquemas partitivos fracionários, segundo  Norton e Wilkins (2009), conforme 

explicamos no Capítulo 1, Rafael com bastante autonomia consegue nomeá-las. 

Como Rafael demonstra, dessa forma, conseguir interpretar as diversas 

frações da salsicha abordadas nos enunciados, a pesquisadora decide introduzir as 

frações dos cachorros, por meio das réguas disponibilizadas do Sispixa 3 (Figura 6.6), 

e apresenta a atividade que denominamos “Salsichas para cachorros”, que encontra-

se no Apêndice A. Vale notar que, a partir desse momento, a proposta da atividade é 

a mesma realizada com a Bruna, com apenas algumas divisões diferentes.  

Dessa forma, a atividade tem início com o Sispixa 3, juntamente com as frações 

unitárias da salsicha que o próprio Rafael construiu. Assim, a pesquisadora entrega a 

folha de papel com a proposta da atividade para o participante, e antes de lê-la, explica 

que a tarefa envolve diversos cachorros que precisam ser alimentados, mostrando o 

instrumento e colocando apenas dois dos cachorros sobre a mesa, um marrom e outro 

azul. Explana que uma fábrica de salsichas deve ser considerada e que o participante 

precisa imaginar a barriga do cachorro, conforme destacada nas peças. Rafael 

prontamente demonstra compreender que precisava colocar as partes da salsicha no 

que corresponde à barriga do cachorro, o que pode ser atribuído ao fato de que 
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enquanto a pesquisadora explica e arruma o material Rafael já se antecipa e lê o 

trecho que explica a história do canil. A pesquisadora prossegue informando que o 

participante pode imaginar como se a barriga do cachorro tivesse espécies de 

compartimentos os quais devem ser preenchidos de maneira igualitária, ou seja, cada 

compartimento imaginado deve receber a mesma quantidade de salsicha, e procede 

como a seguir. 

 

Pesquisadora:  Por exemplo, o que representa isso aqui? (a pesquisadora 

posiciona uma das réguas que indica uma divisão por dois sobre a barriga do 

cachorro)  

Rafael:  Dois, é... dois meios, né? 

Pesquisadora:  Se eu falar pra você colocar dois quintos aqui na barriga do 

cachorro, como é que você vai fazer? (Referindo-se a dois quintos da salsicha) 

 

Posteriormente, sugere que ele pegue duas peças que representam 

� de 

salsicha e dê para o cachorro. Prontamente Rafael posiciona uma peça em cada uma 

das metades e diz “ Pô não vai dar, coitado, vai ficar com fome”.  

A forma como Rafael posiciona as peças nas extremidades do retângulo que 

indica a barriga do cachorro (Figura 6.6b), e pelo comentário feito de que “não vai dar” 

e que o cachorro “vai ficar com fome", sugere que Rafael pode estar fazendo uma 

relação entre o tamanho da parte da salsicha e a parte da barriga do cachorro 

envolvidas na situação. 

Figura 6.5 – 
#
& de salsicha para 1 cachorro 

 
 Legenda: (a) – 


� de salsicha para cada 


� do cachorro e (b) – detalhe. 

 Fonte: Dados da pesquisa. 



180 
 

Vale destacar que a tarefa solicitada equivale a dividir por dois, uma vez que a 

pesquisadora já entrega 
�
� de salsicha para que o participante distribua entre as duas 

metades da barriga do cachorro. No entanto, nesse momento, a pesquisadora tem por 

objetivo somente reforçar para Rafael que, para realização da atividade, o participante 

deve proceder exatamente dessa maneira, que a quantidade de alimento colocada 

em cada parte da barriga deve ser a mesma.  

Logo depois, a pesquisadora apresenta as demais réguas que compõem o 

Sispixa 3, e Rafael conclui que são cinco quintos, quatro quartos, e assim por diante. 

Ela explica ao participante que ele deve distribuir as salsichas para os cachorros, 

seguindo a regra que diz quanto que cada compartimento ganha. Nesse momento 

eles leem juntos a proposta “Salsichas para Cachorros”, conforme descrevemos no 

Capítulo 4, e as primeiras questões são resolvidas. Rafael, inicialmente, confunde 

uma distribuição para cada metade de cachorro com a divisão entre dois cachorros, e 

a pesquisadora lhe mostra a diferença com as peças, parecendo ser suficiente para a 

resolução das outras questões.  

  

Pesquisadora: Se você der 

� para metade do cachorro (e entrega na mão do 

Rafael uma peça que indica 

� da salsicha). 

Rafael:  Um terço para metade do cachorro? (Com a mão direita Rafael pega a 

peça da mão da pesquisadora e instantes depois, quase que simultaneamente, 

com a mão esquerda pega uma das peças de um terço de salsicha sobre a 

mesa. Prontamente coloca cada uma das peças sobre as metades do 

cachorro).  

Pesquisadora:  Quanto que o cachorro come? 

Rafael: Dois terços. 

Pesquisadora:  Você acha que isso é dividir? 

Rafael:  Acho, porque vou estar dando um igual pra outro e outro igual pra outro. 

Pesquisadora:  E agora se eu der uma salsicha pra meio? (Nesse momento a 

pesquisadora entrega duas salsichas para Rafael). 

Rafael:  Uma salsicha pra meio? (Posiciona uma salsicha em cada metade do 

cachorro) 

Pesquisadora:  Você tá dizendo que um dividido pra meio dá quanto? 

Rafael : Um dividido pra meio? Duas salsichas.  
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Ao entregar duas salsichas para o participante, a pesquisadora pode estar 

induzindo alguma ação. No entanto, o procedimento do participante ao realizar a 

distribuição, no caso de 

� para 


� cachorro, que quase que imediatamente pega uma 

segunda peça de 

�, nos leva a crer que mesmo que se nesse caso a pesquisadora 

tivesse entregado apenas uma salsicha para o participante ele iria proceder como 

anteriormente, recolhendo uma segunda peça. 

A proposta da atividade continua com uma distribuição de salsichas para 

cachorros do canil. Entretanto, apenas contas de divisão são apresentadas na 

sequência, de forma que o participante é estimulado a fazer tal interpretação. As 

divisões propostas para Rafael são 5÷ 2, 

� ÷ 2, 3 ÷ �

�, 
�
� ÷ �

� , 
�
� ÷ 

�, 

� ÷ 

�, 

� ÷ 

� e 3 ÷ 
�. 

Vale destacar que divisões com números naturais são retomadas para uma possível 

contribuição para a interpretação de partição a ser dada para as referidas contas.   

Percebemos que as divisões cujos divisores são frações unitárias não foram 

tarefas difíceis para Rafael, uma vez que, para obter a resposta, o participante apenas 

realizava uma contagem, conseguindo assim o número total de peças, nomeando a 

resposta corretamente. Rafael usa a notação de frações sem erros, registrando, por 

exemplo, 
�
� como resposta para a divisão 

�
� ÷ 

�.  Ressaltamos que o participante não 

usa as réguas para representar 

� ou 


� do cachorro, realizando as divisões 

provavelmente imaginando as respectivas partes, mas recorre ao instrumento para 

representar 

�. 

Divisões por frações próprias não-unitárias, não chegaram a ser abordadas na 

sessão com Rafael. Uma vez que o encontro já parecia estar tornando-se cansativo 

para o participante, resolvemos não cumprir todo o planejado, optando assim por 

interromper a sessão.  

Ao considerarmos o Sispixa 3 como um instrumento matemático, segundo 

Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013), que fazem uma relação com um 

instrumento musical, fica evidente o descompasso existente enquanto o participante 

aprende a “tocá-lo”. Não foi possível que Rafael obtivesse fluência no uso do 

instrumento que lhe foi apresentado, o que pode ser atribuído à necessidade de mais 

encontros, que não aconteceram. Ainda assim, consideramos que essa intervenção 

com Rafael atingiu seus objetivos, que era tanto observar a viabilidade do instrumento 

quanto testar as divisões propostas, e se a ordem em que eram solicitadas estava 
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suficientemente adequada. Conseguimos dessa forma obter indícios de como a 

atividade pode ser melhor conduzida em propostas futuras, abordando frações 

impróprias somente depois de frações próprias não-unitárias, por exemplo. 

O desempenho de Rafael é compatível com os estudos de Behr et al (1983), 

que colocam a hipótese de que os alunos somam frações de mesmo denominador 

como realizam uma soma com números naturais e que, dessa maneira, as frações 

não-unitárias, inclusive as frações impróprias, podem surgir por meio de contagem ou 

adição de frações unitárias.  

A partir dessa experiência com Rafael, consideramos que a realização da 

pesquisa com sujeitos que tenham um pouco mais de familiaridade com frações do 

que este participante, pode permitir uma análise mais criteriosa do uso do instrumento. 

Por esse motivo, avaliamos que os sujeitos de pesquisa devem ser alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental, que ainda não foram apresentados a qualquer algoritmo de 

divisão de frações. 

 

6.2 Fase 2: Intervenções-teste 
 

Como explicamos anteriormente, consideramos a Fase 2 como uma fase-teste 

da pesquisa. Nela buscamos observar a viabilidade e aceitação do Cachorro-quente, 

instrumento matemático desenvolvido previamente. Nessa fase também 

experimentamos uma atividade que envolve as mesmas ações propostas com o 

Cachorro-quente, analisando como os participantes procedem na ausência do 

instrumento matemático citado. 

 
6.2.1 Intervenções-teste com o Cachorro-quente  
 

Nessa fase, consideramos pertinente a participação de um professor de 

Matemática e licenciandos nesta disciplina, bem como uma turma de alunos do 6o ano 

do Ensino Fundamental, conforme já explicamos no capítulo anterior. Apresentamos, 

no entanto, somente os dados da participação de Rodrigo, o professor de Matemática, 

sendo as demais experiências importantes por questões pragmáticas da pesquisa, 

como explicado anteriormente. A sessão com o professor teve duração aproximada 

de 40 minutos.  

A pesquisadora inicia entregando a folha com o enunciado de “preparando 

cachorros-quentes”, conforme consta no Apêndice B, e também apresenta o 
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instrumento matemático Cachorro-quente para as considerações do professor. Como 

já imaginávamos, não há qualquer dificuldade com as questões iniciais, mas como 

elas visavam uma ambientação com a proposta, decidimos apresentá-las exatamente 

da mesma maneira como faríamos com um aluno. Por exemplo, “Quanta salsicha terá 

em um pão, se eu tiver 6 salsichas para 2 pães? “ e “Quanta salsicha terá em um pão, 

se eu tiver 1 salsicha para 2 pães?“, que correspondem aos dois primeiros itens, assim 

como “10 salsichas para 3 pães”, que indica o procedimento a ser adotado no terceiro 

item.  

Em seguida, Rodrigo desenvolve algumas situações de divisão que envolvem 

tanto frações da salsicha quanto frações do pão. São elas, “
�
� de salsicha para 2 pães”, 

“1 salsicha para 

� pão” e ” 2 salsichas para 


� de pão”, sempre encontrando, em cada 

caso, quanta  salsicha deve ser colocada em um pão. Nesses problemas citados, que 

correspondem aos Itens 4, 5 e 6, Rodrigo utiliza o instrumento mas sem fazer uso das 

divisórias que o compõem, explicando que não precisa delas porque já imagina os 

pães divididos. Ao resolver o Item 6, por exemplo, o participante explica “primeiro terço 

tem duas salsichas, segundo terço duas salsichas, terceiro terço duas salsichas. Seis 

salsichas” (Figura 6.6), concluindo assim o resultado. 

 

Figura 6.6 – Rodrigo utilizando o Cachorro-quente sem as divisórias        

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No sétimo item, “Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha 

para 

� de pão?”, Rodrigo decide utilizar as divisórias mesmo sem sentir necessidade, 

em resposta ao comentário da pesquisadora de que ele até então não havia usado o 

que estava disponível. Para resolver o oitavo item, “Quanta salsicha terá em um pão, 

se eu tiver 
�
� de salsicha para 


� pão?“, Rodrigo não faz uso das divisórias disponíveis, 
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mas, assim como nos itens anteriores, realiza a distribuição das peças de salsichas 

no que corresponderiam às frações do pão, por um ato de imaginá-lo dividido. 

Ao deparar-se com o Item 9, “Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 

salsicha para 
�
� de pão?”, Rodrigo fala “é, esse eu já apelaria”, referindo-se ao uso da 

divisória. Dirige-se prontamente à peça que indica uma divisão do pão em quatro 

partes, chega a pegá-la e inseri-la na caixa que representa o pão, mas percebe o erro 

e fala “não, são quatro quintos” e logo se movimenta para realizar a troca pela peça 

que indica uma divisão por cinco. Ao encaixá-la, lê mais uma vez o trecho do problema 

em voz alta “uma salsicha para quatro quintos de pão. Quatro quintos, uma salsicha, 

então eu usaria esse aqui de um quarto”, referindo-se à peça que representa 

� da 

salsicha. Coloca assim 

� de salsicha em cada compartimento, e com um total de 5 

peças de 

� preenche todo o pão, respondendo em seguida “cinco quartos”.  

No Item 10, “Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para  
�
� 

de pão?”, Rodrigo novamente opta por usar a divisória e chega à resposta 
�
� fazendo 

uso do instrumento. Notamos assim a relevância do Cachorro-quente para Rodrigo 

quando trata-se da resolução dos problemas cujos divisores são frações não-unitárias.  

Dando por encerrada a atividade com Rodrigo, resolvemos retomar a discussão 

iniciada na entrevista, já descrita no capítulo anterior, a respeito da noção apresentada 

por ele acerca de divisão de frações. O participante na ocasião menciona uma 

quantidade de objetos ou de frações para a “metade de uma pessoa”, o que ele explica 

entender como um “conceito de densidade”, ao relatar que “aquela metade vai ficar 

com o dobro”. Dessa forma, Rodrigo traz a ideia de partição para divisão de frações, 

mas não consegue descrever o que seria o resultado da divisão naquele momento, o 

que provavelmente é esclarecido com auxílio do “preparando cachorros-quentes”, o 

qual envolve as mesmas ideias já trazidas por ele na entrevista. Ao sugerir que 

Rodrigo repense na situação das balas sendo divididas para crianças, prontamente 

ele parece se dar conta do que não conseguia concluir previamente, e diz: “Cinco 

balas para meia criança, então a criança em si teria dez balas”. 

Em seguida, Rodrigo sorri balançando a cabeça afirmativamente. Parece que 

nesse momento ele consegue uma explicação para as ideias que ele mesmo 

apresentou anteriormente, e que o faziam compreender de alguma maneira a divisão 
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de frações.  Inicia-se então um diálogo a respeito do uso do instrumento matemático 

em sala de aula para a abordagem de divisão de frações. 

 

Pesquisadora:  Você acha válido essa atividade para trabalhar divisão?  

Rodrigo:  Ah eu acho, legal. Ele vai perceber a divisão. Ele vai perceber que 

não é uma coisa... É... Porque quando a gente fala de divisão de fração fica 

aquela... multiplica pelo inverso, né? Repete a primeira. Parece que é uma 

coisa criada do nada, e ele não enxerga, né?... Eu não consigo, sinceramente, 

dar um exemplo prático como esse aqui, claro pra eles, de divisão de fração. 

 

Ao mencionar “ele” Rodrigo parece referir-se ao aluno em geral. Em seguida, 

relata que acha interessante, pela recente experiência com o instrumento, o fato de 

que o aluno pode fazer divisões sem perceber realmente que está realizando essas 

operações. Ele destaca que com o instrumento, o aluno não percebe que está 

invertendo frações e valoriza a possibilidade do aluno dividir frações por frações sem 

ter a consciência dos procedimentos envolvidos, inclusive obtendo em alguns casos 

frações também como respostas. 

Notamos que Rodrigo que inicialmente escolhe não utilizar o Cachorro-quente 

para resolver as questões, percebe como o instrumento pode de fato auxiliar em 

algumas situações propostas, aquelas em que o divisor é uma fração não-unitária. Ao 

perguntarmos se ele exploraria o instrumento em sala de aula, Rodrigo responde de 

forma afirmativa, acrescentando que conduziria da mesma forma que lhe foi 

apresentado. No entanto, explica que num segundo momento tentaria fazer com que 

o aluno percebesse que estava realizando divisões, levando-o a chegar ao algoritmo 

que ele descreve como “repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda”, 

chamando assim a atenção do aluno para o fato de que divisão é a operação inversa 

da multiplicação. 

Rodrigo, que recorre a uma partição para atribuir significado para divisão de 

frações, como destacamos no capítulo anterior, parece ter percebido com o Cachorro-

quente uma noção que lhe faltava para dar um fechamento às suas próprias ideias, 

descobrindo que o resultado da divisão é o que cabe a uma unidade inteira. Tal 

percepção também é estimulada no “guardando bolo”, conforme descrevemos a 

seguir.   
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6.2.2 Atividade na ausência do instrumento – “Guard ando bolo” 
 

Entendemos que os tipos de pensamentos envolvidos na resolução dos 

problemas do “guardando bolos” são similares aos dos “preparando cachorros-

quentes”, e por esse motivo achamos interessante observar como Rodrigo resolve as 

questões sem o auxílio do Cachorro-quente, investigando assim o papel da 

experiência prévia com o instrumento.    

Entregamos então uma folha de papel com os seguintes itens: 

1) Se um bolo inteiro preenche exatamente 3 recipientes, quanto do bolo caberá em 

um recipiente apenas? 

2) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 3 recipientes, quanto do bolo caberá 

em um recipiente apenas?      

3) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 


� recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 

4) Se um bolo inteiro preenche exatamente 
�
� de um recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 

5) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 

�
� recipientes, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 

O participante, depois de desenvolver cada uma das questões, afirma não ter 

usado nenhuma estratégia algébrica para resolvê-las, e afirma ter encontrado as 

soluções realmente pensando “na divisão de fato, como ela seria feita”, pensando no 

procedimento de guardar o bolo realmente. Ele também nota uma ligação entre as 

questões propostas que envolvem o bolo e o que foi realizado com o Cachorro-quente, 

associando partes do recipiente com partes do pão.  

Ao ser questionado se sentiu mais dificuldade em algum problema específico, 

diz ter sido em relação ao último item sugerido, que envolve a divisão 
�
� ÷ 

�
�.  Parece, 

no entanto, que o motivo da complexidade não está muito claro para Rodrigo que, a 

princípio, explica que essa é a única questão que abrange divisão de fração por fração 

propriamente dita, e que as demais eram divisão de um número inteiro por fração, ou 

vice-versa. Logo depois se dá conta de que isso não é verdade, uma vez que foi 

proposta anteriormente a divisão 
�
� ÷ 


� , dentre outras com o Cachorro-quente, e 

esclarece: 
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Rodrigo:  Eu precisava encaixar parte do bolo em dois terços do recipiente, na 

outra questão era só em uma metade, então quanto caberia no recipiente, o dobro 

daquilo. Aqui não é o dobro, nem o triplo (referindo-se ao Item 5). Três quartos do bolo 

(mãos voltadas uma para a outra como para representar a fração do bolo, Figura 6.7a) 

cabem em dois terços do recipiente (movimenta as mãos que continuam voltadas uma 

para a outra, batendo-as levemente sobre a mesa, como para representar agora o 

recipiente, Figura 6.7b), então cada um desses pedaços (separando as mãos, Figura 

6.7c), dois terços, fica com três oitavos, metade dos três quartos. Cada pedaço... três 

oitavos... no total nove-oitavos. 

  

Nos chama a atenção como Rodrigo gesticula ao explicar como resolveu o 

problema. Ao mencionar 
�
� do bolo, suas mãos estão voltadas uma para outra (Figura 

6.7a), como que para representar a fração do bolo. Em seguida desloca as duas mãos 

juntamente, mantendo-as posicionadas da mesma forma, uma em relação à outra. 

Esse movimento parece indicar o ato de guardar o bolo e, ao movimentá-las para 

baixo, produzindo um leve som com a batida das mãos sobre a mesa, parece passar 

a indicar com as mãos a partir desse instante os 
�
� do recipiente (Figura 6.7b). Logo 

depois separa as mãos (Figura 6.7c) e menciona “dois terços”, movimentando-as 

independentemente, o que nos remete a ideia de dois “um terços”. Entendemos assim 

que Rodrigo expressa, ao “desprender” suas mãos, uma transição da concepção de 
�
� 

com o significado parte-todo para a iteração de duas frações unitárias, 

� cada, para a 

resolução do problema. 

 

Figura 6.7 – Rodrigo “guardando bolo” 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Podemos identificar com os relatos de Rodrigo, o papel da imaginação para a 

resolução das questões propostas, quando ele afirma que realmente pensou no ato 

de guardar pedaços de bolo. Em particular, no caso descrito anteriormente, 

percebemos nos gestos do participante a intenção de trazer tanto o bolo quanto o 

recipiente em quase-presença, o que consideramos como sendo um “bolo-fantasma” 

e um “recipiente-fantasma. Dessa forma, Rodrigo traz à presença algo que está 

ausente fisicamente no momento, em um ato de imaginação, o que parece favorecer 

as ações necessárias para a resolução do problema. Corroboramos assim as noções 

apontadas por Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2012), que reconhecem gestos 

como componentes-chave de fantasmas, que seriam os objetos quase-presentes que 

são produzidos através de expressões multimodais, não sendo os gestos somente 

parte do imaginário, podendo estes também promulgar novas percepções sobre o 

objeto ausente.  

Dialogando com Rodrigo sobre as possíveis reações dos alunos diante das 

questões propostas, o participante destaca uma provável dificuldade em perceber que 

a metade de 
�
� é 

�
�, retomando o Item 5, e alerta para o fato de que nenhum dos 

problemas sugeridos com o Cachorro-quente tem a mesma complexidade que esse. 

Rodrigo tem razão quando diz que todos os problemas que lhe foram apresentados 

até aquele momento, incluindo os do cachorro-quente, envolviam divisão de números 

inteiros por números fracionários, ou o contrário, e que os únicos que envolviam 

divisão de frações por frações, apresentavam uma fração unitária como divisor, o que 

ele expressa como sendo uma situação mais simples para o aluno perceber a relação 

inversa.  

Precisamos relembrar, no entanto, que ao resolver as questões “Quanta 

salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para 
�
� de pão” e “Quanta salsicha 

terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão?”, cujos divisores são frações 

não-unitárias, Rodrigo recorre ao instrumento Cachorro-quente, o que fica evidente 

quando ele utiliza as divisórias que compõem o instrumento. Refletindo sobre essas 

questões, percebemos que para resolvê-las é necessário exatamente a percepção de 

que as frações 
�
� e 

�
�, podem ser consideradas como a iteração de três “um quartos” e 

quatro “um quintos”, respectivamente, mesmo tipo de pensamento manifestado por 

Rodrigo para resolver o Item 5 do “guardando bolo”. Podemos deduzir assim que a 
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divisória incluída no Cachorro-quente pode colaborar exatamente para a transposição 

entre as duas ideias de frações, o que é fundamental para a resolução dos problemas 

propostos. 

Entendemos, dessa maneira, que a possível dificuldade do aluno mencionada 

por Rodrigo, esteja justamente na percepção da necessidade de obter a metade de 
�
� 

para a resolução do problema proposto no Item 5, e não em consegui-la de fato. Tal 

noção, no nosso ponto de vista, está totalmente interligada com a concepção de 
�
� do 

recipiente como sendo a iteração de dois “um terços”, o que o participante expressa 

com seu “recipiente-fantasma”.  

Concluímos assim que, com a atividade “guardando bolo”, a qual envolve as 

mesmas ideias desenvolvidas com o “preparando cachorros-quentes”, na ausência do 

instrumento, o ato de imaginar desempenha um papel fundamental, permitindo novas 

percepções sobre os objetos trazidos em quase-presença.  

 

6.3 Fase 3: Sessões de Pesquisa 
 
Nesta fase da pesquisa, participam 4 alunos de uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental. São eles, Mário, Guilherme, Victor e Bruno. Foram realizadas 5 sessões 

de pesquisa. Nas quatro primeiras sessões, buscamos uma análise mais detalhada 

das interações dos participantes com o Cachorro-quente. Na última delas, por sua 

vez, propomos o “guardando bolo”, com problemas que abrangem as mesmas ideias 

desenvolvidas com o instrumento matemático, bem como a resolução de contas de 

dividir que são apresentadas de maneira isolada, porém mediante sugestão de uma 

interpretação de partição.  

A primeira das cinco sessões de pesquisa teve aproximadamente 1 hora e 30 

minutos de duração, enquanto as demais duraram de 30 a 40 minutos cada. Os alunos 

foram organizados por duplas, Victor e Bruno, Mário e Guilherme, e essa organização 

se manteve durante os quatro encontros dedicados à atividade com o Cachorro-

quente.  

As sessões foram videogravadas, e analisamos as interações de Mário e 

Guilherme com o instrumento matemático. A escolha por essa dupla para a análise 

dos dados deve-se ao fato do áudio ser mais claro em todas as sessões realizadas, 

bem como uma melhor visualização das ações dos participantes é alcançada. De 

qualquer forma, visto que os quatro participantes são por algumas vezes estimulados 
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a fazer relatos de como procederam para o grupo, alguns dados de Bruno e Victor 

também são analisados, durante interação com Mário e Guilherme.  

Na quinta e última sessão, a qual é destinada a atividades que envolvem divisão 

de frações sem o auxílio do instrumento, não tivemos a participação de Guilherme. 

Dessa forma, observamos as ações de Mário, que realizou o que lhe era proposto 

sozinho, e também suas interações com a dupla. 

 

6.3.1 Interações com o Cachorro-quente 
 

A primeira sessão teve início com a organização dos participantes em duplas, 

como já explicamos, seguida da distribuição de uma lista de questões com a proposta 

de “preparando cachorros-quentes”, conforme consta no Apêndice D. A pesquisadora 

faz uma leitura do enunciado e logo depois apresenta para os participantes as caixas 

que compõem o instrumento matemático, explicando que os mesmos devem simular 

o preparo de sanduíches, imaginando as caixas como sendo pães. Para isso, as peças 

que representam as frações das salsichas também são entregues, enquanto as 

demais peças, as divisórias que indicam frações do pão, são distribuídas 

posteriormente, conforme vão tornando-se necessárias para a resolução dos 

problemas.  

As 34 questões de “preparando cachorros-quentes” foram desenvolvidas ao 

longo de quatro sessões, e os vídeos foram analisados somente após a última delas. 

Mesmo assim, diante de alguns registros escritos, que foram observados entre os 

encontros, a pesquisadora ao notar algum procedimento que não condizia com aquilo 

que ela mesma esperava, sugeria que os participantes reavaliassem o que havia sido 

feito. Dessa forma, ao considerarmos que os participantes estão aprendendo a “tocar“ 

o instrumento matemático Cachorro-quente, não analisamos apenas os pensamentos 

manifestados livremente, sendo necessário por algumas vezes uma intervenção.  

Para a apresentação dos dados, nos guiamos pelas questões desenvolvidas, 

as quais são agrupadas levando em consideração seus divisores, sendo estes 

números inteiros, frações próprias unitárias ou não-unitárias, ou ainda frações 

impróprias. Também destacamos os casos em que as frações da salsicha ou do pão 

não são contempladas pelo Cachorro-quente, e analisamos assim as estratégias 

adotadas pelos participantes. Nos casos em que as questões são retomadas em 

sessões posteriores, como já mencionamos, procuramos considerar os apontamentos 
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referentes ao problema em discussão, possibilitando assim uma reflexão acerca das 

ações dos participantes em relação a uma questão em particular.  

 

6.3.1.1 Divisor inteiro  
 

O primeiro grupo de questões, as quais envolvem divisores inteiros, têm por 

objetivo a familiarização com o instrumento Cachorro-quente. São elas: 

1) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 6 sa lsichas para 2 pães?  

2) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 sa lsicha para 2 pães?  

3) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 7 sa lsichas para 3 pães? 

4) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir #
& de salsicha para 2 pães?  

Tais questões não despertaram qualquer dificuldade ou questionamentos por 

parte dos participantes. Vale destacar que Guilherme e Mário, mesmo não tenha sido 

mencionado em qualquer momento tratarem-se de problemas que envolvem a 

operação de divisão, registram o símbolo “÷” em suas respostas às Questão 2, 3 e 4. 

Ainda que por um equívoco tenham anotado “2÷
�
�” para a Questão 4, Mário e 

Guilherme respondem “

�” corretamente, conforme Figura 6.8. 

 

Figura 6.8 – Registro de Mário e Guilherme para a Questão 4 

 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

Notamos também que ambas as duplas utilizaram-se da notação de número 

misto em suas respostas à Questão 3, o que pode ter sido favorecido pela forma como 

realizaram a divisão com o instrumento, uma vez que realizaram a distribuição de 6 

salsichas, 2 para cada pão, sendo a salsicha remanescente, trocada por três peças 

que indicam um terço da salsicha, levando os alunos a registrarem “2

�” como resposta. 
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6.3.1.2 Divisor é uma fração unitária  
 

As questões numeradas de 5 a 12, envolvem frações unitárias do pão, ou seja, 

temos divisores que são frações unitárias. As frações da salsicha, por sua vez, 

apontam os dividendos, os quais propomos inteiros inicialmente, nas Questões 5, 6 e 

7, seguidos de frações unitárias, nas Questões 8, 9 e 10. Também são consideradas 

frações não-unitárias da salsicha, nas Questões 11 e 12, as quais abrangem uma 

fração própria e imprópria como dividendo, respectivamente.  

 

5) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 sa lsicha para �
# pão?  

A Questão 5 causa certa estranheza aos participantes.  Primeiramente, 

Guilherme lê o enunciado em voz alta e franze a testa parecendo ter achado algo 

estranho, mas assim que Mário traz sua interpretação “uma salsicha para cada 

metade de pão”, Guilherme concorda e explica para Mário que ainda não tem uma 

resposta. Vale destacar que a pesquisadora não havia entregue todas as peças do 

instrumento, somente as caixas e as salsichas e suas frações. Portanto, os alunos 

não tinham sequer visto as divisórias do pão.  

 

Pesquisadora: Como vocês estão pensando na quinta questão? 

Guilherme: A gente está pensando assim ‘uma salsicha para meio pão’, mas 

em meio pão não daria uma salsicha, ela seria grande demais (e pega uma 

peça que representa uma salsicha), então se colocasse meia, duas metades 

dá uma, (o aluno dobra a peça que é flexível ao meio), só que dividida não sei 

muito bem.  

Mário: Não, porque a gente está pensando assim, ‘meio pão’ (nesse momento 

faz um gesto com a mão sobre a caixa que representa o pão, parecendo 

imaginar esse sendo cortado ao meio), aí tu pega uma salsicha inteira. Aí aqui 

tem um pão, não dá (indica com a mão uma divisão do pão ao meio, e posiciona 

uma salsicha em uma das metades, Figura 6.9), tá vendo? Porque a outra 

metade... 

Pesquisadora:  Ah, sim. Entendi. 

 

A pesquisadora entende que os alunos estão comparando o comprimento da 

salsicha com a metade do pão, mas permite que eles continuem a explicar como estão 
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pensando na questão. A estratégia de Mário e Guilherme envolve uma troca de peças. 

Ao invés de posicionar uma salsicha em meio pão, eles colocam duas peças que 

indicam meia salsicha no que corresponde à metade do pão, eliminando assim o 

problema da salsicha não caber naquela parte do pão.  

 

Figura 6.9 – Mário representando meio pão 

 
                        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pesquisadora então explica que não é preciso essa referência ao tamanho 

da salsicha, que não importa a forma como a mesma está sendo colocada no pão, 

desde que o pedido do freguês seja respeitado, o que de fato está sendo, quando eles 

colocam duas metades de salsicha, o que equivale a uma inteira, em meio pão.  Nesse 

momento a pesquisadora apresenta a divisória do instrumento que indica metades do 

pão para as duas duplas.  

Com a caixa na mão, a pesquisadora posiciona a divisória que indica uma 

divisão por dois e coloca uma salsicha em uma das metades. Em seguida explica que 

a parte que ficou vazia também trata-se de meio pão, e posiciona então mais uma 

salsicha nessa parte (Figura 6.10). “A mesma quantidade que eu colocar nessa parte 

do pão eu devo colocar na outra”, expõe a pesquisadora, mencionando a uniformidade 

que deve existir para a resolução do problema. 
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Figura 6.10 – Uma salsicha para meio pão 

 
   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Mário:  Vai ter então uma salsicha inteira para cada metade. 

Pesquisadora:  Vai ter quanto então no pão inteiro? 

Guilherme:  Seria dois inteiros. 

Mário: Ah. 

 

Percebendo que os participantes entenderam a ideia apresentada, de que em 

cada fração do pão mencionada deve ter a quantidade de salsicha indicada no 

enunciando, a pesquisadora apresenta e entrega para as duplas o restante das 

divisórias, que designam 

�,  � e 


� do pão, para o desenvolvimentos das questões 

seguintes.  

 

6) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir � salsicha para �
� de pão? 

Inicialmente, Mário confunde e menciona metades de salsicha para cada um 

quarto do pão. A pesquisadora então lê novamente o enunciado e logo Guilherme 

conclui que “é uma salsicha para cada quarto”. Mário então posiciona uma salsicha 

em cada uma das quatro partes da divisória que colocou em uma das caixas, até notar 

que são 4 salsichas no total. Os alunos parecem achar engraçado a quantidade de 

salsichas no pão e Mário numa brincadeira, leva o “sanduíche” até a boca (Figura 

6.11). Em seguida, Mário faz o registro escrito “
�
 em cada pedaço”. 
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Figura 6.11 – Mário “comendo” cachorro-quente 

 
                               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

7) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 sa lsichas para �
� de pão? 

Enquanto Mário anota na folha de papel a resposta da Questão 6, Guilherme 

pega uma divisória para indicar terços do pão e a posiciona em uma das caixas. Em 

seguida, coloca duas salsichas em cada compartimento. Quando Mário inicia a leitura 

da Questão 7, Guilherme parecendo orgulhoso lhe mostra como solucionou o 

problema (Figura 6.12) 

Mário ao olhar a solução proposta por Guilherme a princípio não entende, até 

que ele explica “duas salsichas para um terço do pão” e Mário faz uma interjeição 

“Ah”, como quem compreende o que foi feito pelo colega. Mário diz não saber como 

anotar a resposta e Guilherme pega a folha que estava com o Mário e escreve “2 

salsichas para cada 

� do pão”. Logo depois, ao perceber o que tinham registrado, a 

pesquisadora pede para que leiam novamente o enunciado e confiram a resposta 

apresentada. Os participantes percebem o equívoco e Guilherme escreve “no total 6 

salsichas”. 
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Figura 6.12 – Solução de Guilherme para a Questão 7  

 
                               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

8) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
& de salsicha para �

� de pão? 

Mário inicia a leitura da Questão 8 e diz “ah, um quinto para cada um quarto, 

ah, já entendemos”. Dessa vez, enquanto Guilherme vai fazendo as anotações do 

item anterior, Mário pega uma das caixas e coloca uma divisória que indica uma 

divisão por 4, posicionando uma peça que representa uma fração da salsicha em cada 

um dos compartimentos. Ao mostrar o que havia feito para Guilherme, este o alerta 

de que havia cometido um erro, por ter colocado peças que indicam ¼ da salsicha, ao 

invés de colocar 

� da salsicha. Em seguida, Mário distribui peças de 


� de salsicha para 

os compartimentos e ambos concordam com a solução encontrada. Guilherme 

registra “

� para cada pão ou 

�
� de salsichas”, o que pode ser apenas uma confusão no 

momento da anotação entre a palavra “pão” e “parte”, ou até mesmo “quarto”. 

Um pouco adiante, a pesquisadora questiona a dupla a respeito da resposta 

anotada, dizendo que não deixaram claro se consideram o resultado como 

� ou 

�
� de 

salsicha em um pão. Mário e Guilherme parecem não perceber o equívoco cometido 

no registro e comentam o que foi feito como se a anotação estivesse condizente com 

o que falam. 

 

Pesquisadora:  Mas é um quinto para cada pão mesmo? O pão é a caixa toda. 

Guilherme:  Um quarto de pão na verdade. 
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Mário:  É, um quarto de pão. Calma aí, deixa eu pegar aqui (começa a 

manipular peças do instrumento). Porque é um quinto pra cada um quarto de 

pão. 

Pesquisadora:  E dá quanto no pão? 

Mário:  Quatro quintos. 

 

A Questão 8 é a primeira que envolve a divisão de uma fração por uma fração. 

Vale destacar que apesar da resposta apresentada não ser precisa, os participantes 

mostram não terem qualquer dificuldade para concluir quanta salsicha terá em um 

pão. Para obterem o resultado, manipulam as peças que representam quintos de 

salsicha e realizam uma soma como se os mesmos fossem inteiros, concluindo que 

no pão há quatro “quintos”. 

 

9) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para �

� de pão? 

Para resolução da Questão 9, Mário e Guilherme distribuem peças de 

� de 

salsicha para quartos de pão, em uma ação conjunta. Guilherme então faz o registro 

“
�
� de salsicha no total”, o que logo depois é percebido por Mário que explica para o 

colega que “três terços e três quartos são coisas diferentes”, acrescentando que “três 

terços é uma salsicha inteira”. Registra em seguida “
�
� de salsicha no total” e ao utilizar 

o instrumento para explicar para a pesquisadora como chegou ao resultado, 

prontamente nota o equívoco cometido, substituindo 
�
� por 

�
�, conforme indicado na 

Figura 6.13. 

 

Figura 6.13 – Respostas de Guilherme e Mário para a Questão 9 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 
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10) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para �

� de pão? 

Para a resolução da Questão 10, ambos participantes declaram que acham o 

problema fácil. Mário evidencia que não precisa do Cachorro-quente para tal, 

respondendo prontamente “três quartos de salsicha no total”, enquanto Guilherme 

parecendo não prestar atenção na afirmação do colega, utiliza o instrumento para 

resolvê-lo. Na sequência, Mário pergunta para a pesquisadora se é obrigatório a 

utilização do instrumento, a qual explica que pode recorrer a ele somente quando 

julgar necessário. Guilherme não demonstra qualquer reação ao comentário de Mário 

quanto ao uso ou não do Cachorro-quente.  

 

11) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para �

# pão?  

Mário faz a leitura da Questão 11 e prontamente responde “seis quartos”. Ao 

notar que Guilherme não compreende como chegou nesse resultado, Mário diz “eu 

vou te dar a explicação mais simples e óbvia”, pegando uma divisória para representar 

metade do pão. Guilherme então interrompe a ação de Mário afirmando “ah, entendi”, 

e rapidamente coloca peças em uma caixa, “são três quartos para cada metade de 

pão”.  

Notamos que Guilherme também chega ao resultado sem a necessidade de 

colocar todas as peças na caixa, nem tão pouco utiliza a divisória que indica meio pão 

para tal. Guilherme que faz o registro escrito, conforme Figura 6.14, e apesar de ter 

afirmado compreender o resultado, não faz uma anotação que indique isso, parecendo 

ainda confundir o que de fato é a resposta para o problema. 

 

Figura 6.14 – Resposta de Guilherme para a Questão 11 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

12) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir &
� de salsicha para �

� de pão?  

Assim que faz a leitura do enunciado da Questão 12, Mário faz um comentário 

a respeito da maneira com que a questão é proposta.  
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Mário:  Professora, você também, se você botasse assim ‘Quanta salsicha terá 

em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para cada 


� de pão?’, ia ser bem fácil. 

 

A pesquisadora concorda que talvez ficasse mais clara a proposta, mas lembra 

que eles estão procedendo dessa forma ao resolverem as questões desde o início, e 

explica que devem continuar com essa interpretação.  

A Questão 12 é a primeira que envolve uma fração imprópria, sendo esta da 

salsicha. Guilherme traz a ideia de que 
�
� de salsicha são “um inteiro e um quarto”, 

enquanto Mário ressalta a iteração de frações unitárias. Guilherme posiciona uma 

salsicha e um quarto em cada compartimento de uma caixa com uma divisória que 

indica uma divisão por três e em seguida mostra para Mário, que acrescenta logo 

depois: 

 

Mário:  Poderia ser cinco quartos mesmo, entendeu? Poderia pegar cinco 

‘quartos’, e aí seriam quinze quartos (falando com Guilherme). Mas a resposta 

do 12 pode ser do jeito do Guilherme e do jeito que eu estou pensando 

(dirigindo-se à pesquisadora). O jeito do Guilherme é um inteiro (mostra uma 

salsicha para a pesquisadora) e um quarto (mostra um quarto de salsicha para 

a pesquisadora). Um inteiro (salsicha) equivale a quatro quartos e aí mais um, 

cinco. Ou poderia ser cinco ‘quartos’, um quarto, um quarto, um quarto, um 

quarto, um quarto. 

Pesquisadora:  Mas aí de qualquer maneira a resposta de vocês vai ser igual? 

Guilherme:  Sim, quinze quartos para cada pão (Mário também responde sim 

e chega a responder ao mesmo tempo que Guilherme, inclusive a resposta 

quinze quartos). 

Pesquisadora:  Mas mesmo colocando uma salsicha e um quarto, chega a 

quinze quartos? 

Guilherme:  Chega, de um jeito ou de outro. Três inteiros divididos por quatro, 

significaria doze. Doze quartos, mais três quartos, quinze.  

 

Novamente, notamos que Mário não recorre ao instrumento para a resolução 

do problema, pelo menos não materialmente, enquanto que Guilherme ainda utiliza o 
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recurso. Entendemos, assim, que Mário engaja-se em uma “atividade percepto-

motora-imaginária”, segundo Nemirovsky e Ferrara (2013). 

Tanto Mário quanto Guilherme parecem obter fluência no uso do Cachorro-

quente para resolução de questões que envolvem frações unitárias como divisores. 

Dessa forma, de acordo com Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013) que 

relacionam instrumentos matemáticos com músicas, por considerar que não é 

possível dissociar a ação do músico do seu instrumento, podemos inferir que Mário e 

Guilherme parecem ter aprendido a “tocar” tal melodia, em diferentes ritmos. 

 

6.3.1.3 Divisor é uma fração própria não-unitária 
 

As questões numeradas de 13 a 24, envolvem frações não-unitárias do pão que 

são menores do que a unidade, ou seja, temos divisores que são frações próprias 

não-unitárias. Para a resolução dos problemas propostos, é necessário descobrir a 

fração da salsicha que cabe a cada fração unitária do pão, o quê por si só requer uma 

divisão com a ideia de partilha. Dessa forma, as frações da salsicha que apontam os 

dividendos em cada questão, são tais que permitem ou não que o resultado seja 

representado pelo Cachorro-quente. 

 As Questões de 13 a 20, envolvem dividendos que tratam-se tanto de números 

inteiros, como frações próprias ou impróprias, sendo sempre possível a representação 

do resultado com o instrumento matemático.  Já para solucionar as Questões de 21 a 

24, os participantes precisam identificar frações que não são contempladas pelo 

Cachorro-quente, uma vez que não é possível representá-las com as peças 

disponibilizadas, como, por exemplo, 

� ou 


� da salsicha.  

 

13) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir #
� de salsicha para #

& de pão? 

Essa é a primeira questão que envolve uma fração não-unitária como divisor. 

Mário que, nas três questões anteriores não utilizou o Cachorro-quente, logo recorre 

ao instrumento para resolvê-la. Mário então posiciona uma divisória que indica divisão 

por cinco em uma das caixas e Guilherme começa a colocar duas peças de um terço 

de salsicha em cada compartimento. Mário então parece notar que a distribuição não 

condiz com o problema. 
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Mário:  Para cada dois quintos do pão, e aí? (ficam em silêncio por um instante 

olhando para a caixa com a distribuição feita por Guilherme. Logo Guilherme 

começa a retirar uma peça de cada um dos compartimentos) Mas calma aí, são 

dois terços. Calma aí, vamos analisar.   

Guilherme:  Dois quintos...Se ele quer dois terços para cada dois quintos. 

(Nesse momento Mário coloca a mão sobre a caixa indicando dois dos 

compartimentos, o que equivale a dois quintos, Figura 6.15). Então seria dois 

em cada dois quintos, então seria um em cada um quinto. 

 

Figura 6.15 – Mário indicando dois quintos do pão 

 
              Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Mário:  Entendi. Então cinco, cinco, cinco, cinco (Mário fala olhando para os 

compartimentos como se estivesse contando, até que Guilherme o interrompe)  

Guilherme: Então seriam cinco terços. 

Mário:  Então seriam cinco terços.  

 

Mário a princípio concorda com Guilherme, mas enquanto o colega se 

encarrega do registro escrito (Figura 6.16), Mário retoma o assunto, indicando que 

ainda tem dúvida 
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Mário:  Mas aqui, dois terços (com o dedo polegar e o indicador em dois dos 

compartimentos, respectivamente, Figura 6.17a). E aí aqui eu tenho dois terços 

(movimenta os dedos na mesma posição, com o dedo polegar e o indicador em 

outros dois compartimentos, respectivamente, Figura 6.17b), mas aqui um 

quinto! (Figura 6.17c). Tem aqui! (apontando para o último compartimento, 

Figura 6.17c) Não são quatro, entendeu? São cinco, e aí não fica muito 

estranho? Porque são cinco? É porque ficou um pouco estranho, olha só... 

(Guilherme continua com suas anotações). Guilherme, (chamando a atenção 

para que o colega olhe para instrumento enquanto explica), porque olha só, se 

a cada dois quintos tem dois terços, aí dois terços (colocando dedo polegar e 

indicador em dois compartimentos), dois terços (colocando dedo polegar e 

indicador em dois compartimentos), mas e esse aqui? (apontando para o 

compartimento restante) 

Guilherme:  Fica só um. 

 

Figura 6.16 –  Resposta de Guilherme para a Questão 13 

 
     Fonte: Dados da pesquisa.  
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Figura 6.17 – Mário indicando dois quintos do pão 

 
Legenda: (a) – dois quintos do pão;  (b) – outros dois quintos do pão; (c) nota que resta apenas um 

quinto do pão. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pesquisadora se aproxima da dupla e, então, Mário compartilha sua dúvida 

com ela, repetindo o mesmo discurso que tinha acabado de falar para Guilherme. Ela 

então sugere que Mário considere os dois compartimentos das pontas, por exemplo, 

que mesmo não sendo adjacentes juntos também representam 
�
� do pão. Explica 

assim que qualquer representação de 
�
� do pão deve ser considerada. Dessa forma, 

Mário parece ter compreendido o argumento apresentado, uma vez que não 

acrescenta nada ao que lhe foi dito e decide ir para a próxima questão.  

 

14) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para �

� de pão? 

Para resolverem a Questão 14, novamente os participantes utilizam o 

instrumento disponibilizado. Guilherme seleciona as peças de salsicha enquanto 

Mário coloca a divisória de um quarto na caixa. Guilherme coloca uma peça em cada 

compartimento, até completar três deles, o que indica três quartos de pão e Mário fala 
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“então aqui põe mais um”, apontando para o compartimento que ficou vazio.  Os 

colegas não conseguem chegar a resposta de maneira imediata.  

 

Mário:  Quanto dá isso aqui? (com as duas mãos voltadas uma para outra 

paralelamente sobre a caixa, parece delimitar ¾ do pão, Figura 6.18a) Três 

quartos e três quartos, né? (provavelmente referindo-se a três quartos do pão 

e da salsicha). Quanto dá isso aqui? (com as duas mãos voltadas uma para 

outra paralelamente parece delimitar outros ¾ do pão, Figura 6.18b)  

 

Figura 6.18 – Mário indicando três quartos do pão 

 
     Legenda: (a) – três quartos; (b) – outros três quartos. 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse momento, Guilherme faz um sinal com a mão para Mário indicando que 

já entendeu. Mário então comenta que “as questões são fáceis” enquanto Guilherme 

registra “
�
� ou 1 de salsicha no total”.   

Vale destacar que tanto Guilherme quanto Mário entenderam a distribuição que 

deveria ser realizada. Para chegarem ao resultado, identificaram duas formas de 

representar três quartos do pão, utilizando o mesmo argumento apresentado pela 

pesquisadora para a resolução da Questão 13, evidenciando assim que a cada três 

quartos de pão devem conter três quartos de salsicha.   

A dupla antes de iniciar o problema seguinte brinca de fingir que estão comendo 

peças que representam a salsicha, em um clima de descontração. 

 

15) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para  

#
� de pão?  
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A Questão 15 envolve uma fração imprópria da salsicha e, mais uma vez, Mário 

sugere o que interpretamos como uma iteração de frações unitárias, pegando quatro 

peças de 

� de salsicha, enquanto Guilherme evidencia a relação da fração com o todo, 

ao representar 
�
� com uma salsicha inteira juntamente com uma peça de 


� de salsicha.  

Ambos expressam de imediato que sabem como devem proceder. Mário pega 

uma caixa com a divisória de três já posicionada, e coloca duas peças de um terço de 

salsicha em dois dos compartimentos do pão. Mostra sua estratégia para Guilherme 

e coloca por fim duas peças no último compartimento, o que tinha ficado vazio. Nesse 

momento parece decepcionar-se quando nota que Guilherme está com uma salsicha 

inteira e uma peça de um terço na mão, talvez antecipando que, assim, estratégias 

diferentes da apresentada por ele seriam necessárias para a resolução do problema. 

Guilherme ao olhar a distribuição de peças feita por Mário, não prossegue com o que 

parece ter planejado e fala “seis terços”, fazendo o registro por escrito logo em 

seguida. 

 

Figura 6.19 – Resposta de Guilherme para a Questão 15 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

16) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 s alsicha para #
� de pão?  

 Guilherme lê o enunciado da Questão 16 e como uma caixa com a divisória em 

três partes já encontra-se sobre a mesa, o aluno logo posiciona peças que indicam 

meia salsicha em cada um dos compartimentos, parecendo notar de imediato a 

necessidade da divisão de uma salsicha inteira ao meio, uma vez que o problema 

envolve a divisão para dois terços de pão. Mário olha para a organização feita por 

Guilherme e responde “dá três meios”, concordando com o que foi feito pelo colega. 

Vale destacar que essa é a primeira divisão proposta cujo numerador da fração 

dividendo não é múltiplo do numerador da fração divisora. Contudo, Guilherme nota 
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rapidamente a ação que deve ser realizada para resolvê-la, obtendo primeiramente 

quanto de salsicha deve haver em cada terço de pão. 

 

17) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 s alsicha para �
& de pão?  

Mário lê o enunciado da Questão 17 e fica pensativo, repete “uma salsicha para 

quatro quintos“, e fica com o olhar distante como quem está refletindo sobre o 

problema. Enquanto isso, Guilherme manuseia algumas peças, arrumando uma caixa 

com a divisória por cinco e posicionando peças de 

� de salsicha em cada um dos cinco 

compartimentos. Fala “um quarto, um quarto ...”, ao colocar as peças nos 

compartimentos, o que parece chamar a atenção de Mário, que demonstra não 

entender o procedimento adotado. Guilherme então explica para Mário que a cada 

quatro quintos do pão há uma salsicha inteira, exibindo diferentes combinações de 

quintos de pão que poderiam representar quatro quintos do mesmo.  

Mário, parecendo refletir sobre o que o colega falou, faz uma nova leitura do 

enunciado do problema, pega uma salsicha e também a caixa que estava sendo 

manuseada por Guilherme, colocando-a sua frente. Delimita com as mãos o que 

seriam quatro quintos de pão e em seguida posiciona a salsicha sobre a caixa, por 

cima das divisórias, conforme Figura 6.20a, repetindo “uma salsicha para quatro 

quintos“. Tira a peça e recoloca, cruza os braços pensativo olhando para a mesma 

(Figura 6.20b). Em seguida conclui “cinco quartos”, parecendo dessa forma 

compreender tanto a divisão necessária para obter a fração da salsicha em cada um 

dos compartimentos, como a quantidade de salsicha no pão inteiro. Por fim, Guilherme 

exibe para Mário o que já havia registrado por escrito, “
�
 � ou 1 inteiro e 


�”, enquanto o 

colega ainda pensava no problema.     
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Figura 6.20 – Uma salsicha para quatro quintos de pão 

 
   Legenda: (a) – “1 salsicha sobre 

�
� do pão”; (b) – Mário refletindo sobre Questão 17 

   Fonte: Dados da pesquisa. 
 

  Dessa forma, ambos participantes conseguem resolver o problema, sendo 

que Mário parece buscar uma solução sem efetuar fisicamente todos os passos dessa 

solução com o Cachorro-quente, a princípio, alcançando-a somente depois de utilizar 

pelo menos o recurso da divisória de cinco partes, conforme descrevemos. Guilherme, 

por sua vez, que logo recorre ao instrumento, percebe mais rapidamente a divisão 

necessária para obter a fração da salsicha que corresponde a cada fração unitária do 

pão, o que acontece também na Questão 16, conforme descrevemos.  

 

18) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 s alsichas para  �
� de pão?  

Para começar a resolver a Questão 18, Mário pega duas peças que 

representam salsichas inteiras e fica com elas em mãos. Guilherme, por sua vez, 

coloca a sua frente uma caixa com uma divisória de quatro partes. Os colegas então 

comentam não terem ideia de como resolver o problema até que Mário percebe que 

precisam trabalhar com terços da salsicha. 

 

Mário:  Temos que pegar duas salsichas e colocar em três quartos, então tem 

que ser um terço, mas tem que ser duas salsichas!  

Ambos participantes ficam bastante pensativos, até Guilherme mencionar “três 

terços”, parecendo sugerir a substituição de uma salsicha por peças de terços. 

Depois de tentarem algumas configurações, como a apresentada na Figura 

6.21a, os participantes chegam a um consenso de que duas peças de um terço em 
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cada compartimento também mostram a existência de 2 salsichas em ¾ do pão 

(Figura 6.21b). Eles vão testando diferentes formas de representar ¾ do pão e 

verificam se em cada uma delas há seis terços de salsicha, o que equivale a 2 

salsichas inteiras. Na hora do registro, Guilherme anota seis terços e, um pouco mais 

adiante, quando a pesquisadora chama a atenção deles para tal fato, a dupla percebe 

o equívoco e registra 
�
� corretamente.  

 

Figura 6.21 – Representações de Mário e Guilherme para a Questão 18 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pesquisadora: Voltem nessa 18 aqui rapidinho (referindo-se à Questão 18). 

Eu vi que vocês fizeram certinho (pega duas salsichas e coloca sobre uma caixa 

com a divisória de quatro partes que está na frente de Mário), mas na hora de 

anotar vocês escreveram errado. 

 

Mário então começa a manipular as duas salsichas e peças de um terço, 

reproduzindo novamente uma das distribuições feitas, como na Figura 6.21a. 
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Mário:  É oito terços...porque olha só... Um, dois, três (contando terços de uma 

das salsichas inteira). Um, dois, três (contando terços da outra salsicha). Um, 

dois (contando as duas peças de 

� de salsicha). Seis, oito. É oito terços. 

 

Guilherme concorda com a explicação do colega e faz o registro escrito (Figura 

6.22). 

 

Figura 6.22 – Resposta de Guilherme para a Questão 18 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

19) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
# salsicha para #

� de pão? 

Os participantes leem o enunciado da Questão 19 e logo Guilherme começa a 

pegar peças de 

� de salsicha. Quase que de forma simultânea, Mário fala “um quarto”, 

parecendo não ter se dado conta de que o colega já pegava peças que representam 

essa fração da salsicha. Mário então posiciona uma caixa com uma divisória que 

indica terços do pão a sua frente, e ambos participantes engajam-se na tarefa de 

colocar duas peças de um quarto de salsicha em cada terço do pão, registrando em 

seguida 
�
� como resposta. 

Apesar do engano cometido, já que, assim, colocam meia salsicha em 
�
� do pão, 

é interessante notar que os participantes percebem a necessidade da divisão do ½ 

em duas partes, decidindo usar quartos. Um pouco adiante, quando a pesquisadora 

pede para que expliquem como chegaram ao resultado, os alunos notam o equívoco, 

e concluem 
�
� como resposta. 
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Figura 6.23 – Solução de Guilherme para a Questão 19 

 
               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6.24 – Resposta de Guilherme para a Questão 19 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

20) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
# de salsicha para #

� de pão? 

Mário e Guilherme leem o enunciado da Questão 20. Guilherme separa uma 

salsicha e meia, posicionando as duas peças a sua frente. Mário, por sua vez, pega 

três peças de um meio de salsicha. Diante de uma caixa já com a divisória de três 

partes, Mário coloca duas metades no compartimento de uma das extremidades, e 

uma metade no compartimento do meio. Explica para o Guilherme que, assim, há três 

meios de salsicha em dois terços de pão (indicando cada um dos terços conforme 

Figuras 6.25a e 6.5b). Em seguida, coloca mais duas peças de um meio de salsicha 

no compartimento que estava vazio, que era na outra extremidade da caixa, e aponta 

para esse compartimento juntamente com o do meio (Figuras 6.25c e 6.25d), 

explicando para o colega que nesses dois terços de pão também há três meios de 

salsicha. Guilherme então registra no papel “
�
� equivale 1 inteiro e 


�”, e não temos 

como afirmar se ele pensou que essa era a resposta da Questão 20 ou se apenas faz 

uma observação que é pertinente ao problema.  



211 

 

Com o procedimento descrito anteriormente, Mário destaca a necessidade de 

ter a mesma quantidade de salsicha em quaisquer dois terços do pão. No entanto, 

Mário parece não perceber que dessa forma a distribuição não está correta. A primeira 

sessão é encerrada por conta do horário. 

 

Figura 6.25 – Mário apontando dois terços do pão 

 
  Legenda: (a) – um terço; (b) – dois terços; (c) – outro um terço; (d) – outros dois terços 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na sessão seguinte, 5 dias depois, a pesquisadora ao notar o registro na folha 

de papel, pede para que os participantes pensem novamente na Questão 20. Mário 

então pega uma caixa com uma divisória que indica terços do pão e começa a colocar 

metades de salsichas nos compartimentos. Repete a mesma estratégia da sessão 

anterior, ao colocar duas metades nos compartimentos das pontas e apenas uma 

metade no do meio. Dessa forma, parece que os participantes não percebem que a 

distribuição realizada não está correta, uma vez que uma representação de 
�
� do pão 
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que não abrange o compartimento do meio, incluindo os dois extremos apenas, por 

exemplo, engloba quatro meios e não três meios de salsicha. 

  A pesquisadora então explica para os participantes que a distribuição, assim 

sugerida, não condiz com o problema proposto e, percebendo o  equívoco, a dupla 

continua tentando combinações com peças de ½ salsicha, não conseguindo uma 

solução com essa estratégia. A pesquisadora decide então intervir, e logo depois os 

participantes concluem que é possível usar peças de ¼ de salsicha para resolver o 

problema. 

 

Pesquisadora:  Três meios de salsicha (com três peças na mão indicando 

metades de salsichas) e dois terços de pão (apontando para dois 

compartimentos da caixa que está sobre a mesa a frente de Mário). Três meios 

para esses dois (apontando para os compartimentos). Vou colocar um pra cá 

(coloca meia salsicha em um dos compartimentos que ela havia apontado), um 

pra cá (coloca meia salsicha no outro compartimento por ela indicado). E esse 

aqui, corta (referindo-se a metade de salsicha restante, encenando como se 

estivesse cortando a peça ao meio com uma tesoura, Figura 6.26). 

Guilherme:  Ah, entendi. 

Mário:  Então, um quarto! Ah. 

Pesquisadora:  E agora respondam por favor. 

Guilherme:  Seria dois inteiros e um quarto.  

 

Depois de realizar uma distribuição que inclui peças de ¼ de salsicha nos terços 

do pão, Mário as une e também conclui “dois inteiros e um quarto”. Apesar de 

Guilherme ter falado a resposta corretamente, sua anotação não corresponde (Figura 

6.27).  
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Figura 6.26 – “Cortando” meia salsicha com uma tesoura 

 
               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6.27 – Resposta apresentada para a Questão 20 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nas Questões de 13 a 20, Mário e Guilherme desenvolveram situações de 

divisão em que o divisor é uma fração não-unitária. Para a resolução da Questão 13, 

Guilherme não precisou de qualquer intervenção, conseguindo rapidamente perceber 

a fração da salsicha correspondente a uma fração unitária do pão, enquanto Mário 

precisou da colaboração da pesquisadora, a qual utiliza-se da caixa e divisória do 

Cachorro-quente para destacar o fato de que qualquer representação de 
�
� do pão 

deve ser considerada, ainda que não englobe compartimentos adjacentes. Dessa 

forma, as Questões 14 e 15, que assim como a anterior apresentam o numerador da 

fração dividendo sendo um múltiplo do numerador da fração divisora, foram 

solucionadas pelos dois participantes sem qualquer dificuldade. 

Nas Questões 16, 17 e 18, os participantes percebem que para solucionar os 

problemas precisam de metades, quartos e terços de salsicha, respectivamente, 
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notando assim a divisão necessária de uma ou duas salsichas que indicam os 

dividendos inteiros nesses casos. Nos parece, entretanto, que apesar de apontarem 

a necessidade de trabalhar com terços para resolver a Questão 18, a fração da 

salsicha correspondente a cada fração unitária do pão não é tão evidente para os 

participantes quanto nas duas questões anteriores, levando-os a procurarem 

diferentes formas de representar o resultado, incluindo as duas salsichas inteiras, 

como já apresentado na Figura 6.21. Algo similar é notado na sugestão proposta por 

Mário para a Questão 20, o qual buscava distribuir três metades de salsicha em dois 

terços de pão sem realizar uma divisão das frações em duas partes, precisando de 

uma intervenção da pesquisadora para concluir a necessidade de representar a 

solução com quartos.  

Entendemos, assim, que diante da representação do dividendo com uma única 

peça, a fração de uma salsicha, como na Questão 19, ou uma salsicha inteira, como 

nas Questões 16 e 17, os participantes percebem mais facilmente a fração da salsicha 

que deve ser colocada em cada fração unitária do pão, o que não acontece nos casos 

em que há mais peças, duas salsichas inteiras e três metades, nas Questões 18 e 20, 

respectivamente.  

 

6.3.1.3.1 Resultados que envolvem frações não conte mpladas pelo 
Cachorro-quente  
 

Como já mencionamos, para resolverem as Questões numeradas de 21 a 24, 

os participantes devem dividir frações que podem ser representadas com o Cachorro-

quente. Entretanto, os resultados dessas divisões englobam frações que não são 

disponibilizadas, o que torna a tarefa um pouco mais desafiadora. Dessa forma, 

observamos as estratégias dos participantes diante de uma das limitações do 

instrumento matemático. 

 

21) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para #

& de pão? 

 A solução para a Questão 21 envolve 

� de salsicha, e os participantes logo 

percebem a impossibilidade de solucionarem o problema com as peças disponíveis.  

 

Guilherme:  Eu preciso de um menor (dirigindo-se à pesquisadora). 

Mário: É um pedaço menor. 
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Guilherme: Eu sei. É só a gente fazer isso aqui (apoia uma peça de um-quarto 

sobre uma das divisórias de forma que metade dela fique sobre um 

compartimento e a outra sobre o compartimento adjacente, Figura 6.28). 

Mário:  É, mais aí teria que dividir ao meio (A pesquisadora que ouve a 

conversa, aproxima-se da dupla entregando uma tesoura). 

Guilherme: Posso cortar? (empolgado e sorri) 

Mário:  Pode? (fala sorrindo) 

Pesquisadora: Pode, mas vocês precisam descobrir qual é o nome dessa 

peça.  

Guilherme: Eu sei já, um oitavo.  

Pesquisadora:  Vocês concordam? (dirigindo-se aos alunos da outra dupla que 

também resolviam essa mesma questão. Enquanto isso Guilherme já corta a 

peça de um quarto ao meio). 

Mário: Na verdade seria dois oitavos. 

Guilherme:  Que dois oitavos cara, se você dividir um quarto ao meio fica o 

quê? Dois oitavos, duh?  

Mário: Mas pra ser equivalente... 

Guilherme:  Isso é metade de um quarto. (Pega uma das peças que acabaram 

de ser cortadas para explicar para Mário que fica um oitavo).  

 

Os dois colegas concordam ao final, Mário apenas insistia em achar uma fração 

equivalente a um quarto, enquanto Guilherme estava engajado na tarefa de descobrir 

quanto seria a metade da fração.  

 

Pesquisadora:  Mas por que dá um oitavo? 

Guilherme:  Se você divide, é como se fosse multiplicar. 

Mário:  Multiplicar é dividir na fração.  

Guilherme:  Multiplicando, você diminui, então de quatro você vira oito. 

Multiplicou. 
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Figura 6.28 – Guilherme indicando 
�
� de salsicha para 

#
& de pão 

 
                                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Gostaríamos de enfatizar a equivalência realçada por Mário, que talvez faça 

uma interpretação diferente da de Guilherme para a divisão de um quarto de salsicha, 

dividindo por dois “dois oitavos” de salsicha, obtendo como resultado dessa partilha 

“um oitavo”. Mário, por sua vez, ao falar “isso é metade de um quarto”, exibindo para 

Mário uma das peças obtidas depois do corte, demonstra compreender o resultado da 

divisão de um quarto de salsicha por dois. Não temos certeza, no entanto, se o que 

leva Guilherme a concluir “um oitavo” como a fração derivada dessa divisão seja 

apenas a memorização de uma regra, a qual ele próprio apresenta, “se você divide, é 

como se fosse multiplicar”. Destacamos também que Mário ao concordar com a regra 

apresentada pelo colega, acrescentando “multiplicar é dividir na fração”, nos leva a 

crer que eles estejam referindo-se a algo já discutido anteriormente nas aulas de 

matemática.   

Ao perceber que para terminar a tarefa precisa de mais peças de um oitavo, 

Mário pede a tesoura a Guilherme para realizar o corte.  

 

Mário:  Deixa eu cortar. 

Guilherme:  Mas está tão bom (enquanto Mário pega a tesoura). 

Mário:  Ah, corta (devolvendo a tesoura para Guilherme continuar com a tarefa 

que tanto gosta).  

 

Guilherme então parece satisfeito por poder continuar o trabalho que vinha 

realizando. Logo depois, os alunos concluem cinco oitavos, corretamente, mas, 
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mesmo assim, Mário, ainda com o material em mãos, começa a conferir se a 

distribuição foi feita de forma correta. Confere se, de fato, há dois oitavos, o que ele 

próprio havia dito ser equivalente a um quarto, em diferentes possibilidades de 

representação de dois quintos de pão. Por fim, Mário percebe que a resposta também 

poderia ser “dois quartos e um oitavo de salsicha”, mas registra somente “
�
�”. 

 

22) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
& de salsicha para �

� de pão? 

A dupla lê o enunciado da Questão 22 e, logo em seguida, Mário afirma “Um 

quinze avos para cada... Não é isso?”. Guilherme permanece em silêncio como quem 

ainda está pensando na questão e muito rapidamente Mário conclui o resultado 

“quatro quinze avos”, voltando-se para a pesquisadora. Vale enfatizar que o 

participante não manuseia qualquer peça do instrumento para tal conclusão, 

explicando para Guilherme em seguida como chegou à solução: “Você não falou que 

divisão é multiplicação? Então, três vezes cinco dá quinze. Escreve o resultado aí. 

Três quinze avos”. 

Mário, ao pedir para Guilherme fazer o registro escrito, acaba por mencionar 

um resultado diferente daquele que tinha concluído inicialmente, percebendo seu erro 

logo em seguida.  

 

Mário:  Não, não. Mas é quantos? (voltando a ler o enunciado). É três quartos 

de pão, então é quatro quintos! (parecendo equivocar-se mais uma vez falando 

‘quintos’ ao invés que ‘quinze avos’) 

Guilherme: Quê isso cara? É três e quatro. Dá quatro vinte. 

 

Os participantes concluem suas respostas sem manusearem qualquer peça do 

instrumento. Um pouco mais adiante, com uma caixa com a divisória de quatro partes, 

Guilherme evidencia que conclui “quatro vinte” por interpretar que devem ser 

colocados � de salsicha em cada um dos quatro compartimentos, chegando ao 

resultado, entretanto, cometendo um equívoco ao efetuar a soma dos quatro “quintos”, 

somando também os denominadores. Contudo, não podemos afirmar com certeza 

como Guilherme conclui que deve considerar quintos em cada quarto do pão, o que 

pode ter sido influenciado por Mário, quando este menciona quintos em sua resposta.  
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Mário ao contestar a resposta de Guilherme, traz no vamente o resultado 

“quatro quinze avos”, o que parece indicar que ele havia cometido um 

equívoco em sua fala anterior, ao mencionar quintos  ao invés de quinze avos.  

 

Mário: Quatro quinze. 

Guilherme:  Quatro vinte. 

Mário:  Quatro quinze. 

Guilherme:  Vinte. 

Mário:  Quinze.  

Guilherme:  Cara, se a gente quer um quinto em cada quarto, quanto é cinco 

vezes quatro? 

Mário:  Ué, mas professora... (voltando-se para a pesquisadora) 

A pesquisadora ao perceber o impasse, pede para que Guilherme explique para 

Mário como concluiu o resultado. 

Pesquisadora:  Então explica para ele porque é quatro vinte (falando com 

Guilherme). 

Mário:  A gente dividiu esse um quinto por três... (explicando para a 

pesquisadora) 

Nesse momento, Guilherme pega uma caixa que está sobre a mesa e coloca 

uma divisória de quatro partes. 

Guilherme: Amiguinho, a gente precisa botar um quinto em cada três, certo? 

(Pegando peças de um quinto de salsicha e vai colocando nos compartimentos 

até completar três deles). Então se a gente fizer assim (faz um gesto com a 

mão indicando três compartimentos, com um deles ainda vazio, Figura 6.29) 

não vai dar (e coloca mais uma peça de um quinto de salsicha no 

compartimento que estava vazio). Um quinto mais um quinto, é dois décimos. 

Mário:  Somar frações não é assim (interrompendo Guilherme).  
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Figura 6.29 – Guilherme indicando três quartos do pão 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Guilherme, ao interpretar que deveria colocar um quinto de salsicha em cada 

um dos três compartimentos que juntos indicam três quartos do pão, tenta explicar 

para Mário que também precisa colocar a mesma fração da salsicha no compartimento 

remanescente, distribuindo assim pedaços de salsicha para todo o pão de maneira 

uniforme. Guilherme apresenta uma noção importante para a resolução do problema, 

a qual Mário também demonstra compreender, entretanto, comete um erro ao afirmar 

que em cada quarto de pão deve conter um quinto de salsicha, realizando a soma 

também de maneira equivocada. Guilherme explica para a pesquisadora: “.Então, um 

quinto mais um quinto, seria dois. E abaixo, dez”. 

Dessa forma, a pesquisadora percebe que Guilherme soma os numeradores e 

denominadores, respectivamente, para chegar ao resultado e decide mostrar, por uma 

justaposição de peças, que 

� + 


� na verdade dá 

�
�, e não 

�
� da salsicha como Guilherme 

havia suposto. O aluno percebe o equívoco e fala “vou ser sincero, eu odeio estar 

errado”, convencendo-se apenas com a ação da pesquisadora, que ia colocando 

peças de um quinto justapondo-as sobre uma peça de salsicha inteira. Guilherme 

então registra “
�

�”, indicando concordar com a resposta apresentada por Mário (Figura 

6.30).  
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Figura 6.30 – Registro escrito da solução da Questão 22 

 
        Fonte: Dados da pesquisa. 
 

23) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir #
� de salsicha para �

& de pão? 

A pesquisadora decide fazer a leitura do enunciado da Questão 23, envolvendo 

os quatro alunos na discussão do problema. Todos ficam pensativos, até que Mário 

sugere: 

 

Mário: Dá quatro sextos. 

Pesquisadora: Dois terços para três quintos! 

Mário: Se a gente dividir pela metade dá um sexto. 

Pesquisadora:  Por que dividir na metade? 

Mário:  Porque é um terço. 

Pesquisadora:  Mas são três quintos. 

Bruno:  Pra três partes. 

Guilherme:  Dois para três. 

Bruno:  Então é um sexto. A metade de um terço é um sexto? (parecendo 

buscar uma confirmação da pesquisadora) 

Pesquisadora:  Mas porque metade se você tem que dividir por três? (dirigindo-

se para Bruno) 

 

A pesquisadora não compreende a intenção dos participantes ao sugerirem 

uma divisão das peças de um terço de salsicha ao meio. Parece que Mário, Guilherme 

e Bruno, compartilham da ideia de que duas peças não são suficientes para uma 

distribuição para três quintos do pão. No entanto, ao considerarem uma divisão de 

cada uma das peças de um terço de salsicha ao meio, obtendo um total de quatro 

sextos, como destacado por Guilherme, que explica que assim ficariam com “quatro 

sextos para três quintos”, os participantes parecem indicar que conseguem, dessa 
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forma, uma quantidade de frações suficientes para realizarem a distribuição, não 

evidenciando, entretanto, o que fariam com a peça remanescente.  

A pesquisadora, sem entender a estratégia dos participantes, aproxima-se de 

Victor e Bruno. Enquanto isso, Guilherme pega seu aparelho de celular e Mário fica 

quieto pensativo, até dizer: 

 

Mário:  É um nono! (dirigindo-se para a pesquisadora que está conversando 

com Victor e Bruno) É um nono (voltando-se para Guilherme). 

Guilherme continua mexendo em seu celular enquanto Mário permanece em 

silêncio pensativo. 

Mário: Então seis nonos é equivalente a... Ah, professora, é dois nonos em 

cada... (não completa a frase por perceber que a pesquisadora continua 

conversando com a outra dupla. Volta-se para Guilherme em seguida) 

Guilherme:  A gente fica com quatro sextos para três quintos! (mantendo a 

estratégia inicial) 

Mário:  Mas calma aí, são... Professora, mas seria dez nonos para o pão inteiro 

(pesquisadora ainda conversa com a outra dupla). 

Guilherme:  Então seriam dois sextos... (ainda mantendo sua estratégia) 

Mário:  Não, é nonos! 

Guilherme:  ...para cada três ... Não, não (parecendo mudar de ideia). 

Mário:  É dez nonos (voltado para a pesquisadora que está com a outra dupla, 

e volta-se logo para Guilherme) 

Guilherme: É doze nonos. 

Mário: Calma ai, deixa eu te explicar... É que dois terços a gente divide... Ai 

então, um terço, um terço de um terço (sorri). 

Guilherme:  Seis nonos (interrompendo Mário) 

Mário:  É, seis nonos se ... 

Guilherme:  Para três quintos (interrompendo Mário) 

Mário:  Na verdade é dois nonos. 

Guilherme:  Seis nonos que vai dar. 

Mário:  Ah não, é verdade (concordando com Guilherme). É dois nonos para 

cada um quinto, porque...  

Guilherme:  É... dois nonos (concordando com o que Mário havia concluído 

anteriormente). 
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Mário:  Dois, (coloca os dedos sobre a mesa, dois dedos da mão direita e dois 

da esquerda, Figura 6.31a), quatro, seis, oito, dez (Figura 6.31). Deu cinco 

(parece mencionar a quantidade de vezes que soma dois nonos, fazendo 

referência aos quintos do pão). Porque dois vezes cinco, quanto que dá? 

Guilherme:  É (concordando com Mário). 

 

Nesse momento, percebemos que Mário mesmo sem utilizar o Cachorro-

quente consegue perceber a multiplicação necessária para chegar ao resultado.  

Utiliza suas mãos para expressar como pensou para resolver o problema, e com dois 

dedos unidos de cada mão, indicador e médio, respectivamente, Mário os coloca 

sobre a mesa como quem imagina dois nonos da salsicha. Dessa forma, para 

completar o pão, ele precisa de cinco das partes consideradas, e realiza uma 

contagem de dois em dois, o que indica pelos dedos, conforme Figura 6.31.  

Este episódio nos faz lembrar do movimento dos dedos de pianistas 

profissionais ao ouvirem uma música sendo tocada, como mencionado por Nemirosky, 

Kelton e Rhodehamel (2013). Nesse caso, parece que Mário, com o movimento das 

mãos, tenta mostrar para Guilherme como a “música” deve ser “tocada”, mesmo sem 

o instrumento estar presente de modo físico.   

Guilherme concorda com a solução apresentada pelo colega, e Mário registra 

como resposta “
�
�  para todo o pão”. 
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Figura 6.31 – Mário indica nonos da salsicha com os dedos sobre a mesa 

 
      Legenda: (a) – “dois, quatro”; (b) – movimenta mão esquerda; (c) – “seis”; (d) – movimenta mão    

direita; (e) – “oito”; (f) – levanta mão esquerda de novo; (g) – “dez”. 
      Fonte: Dados da pesquisa. 
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24) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir #
� de salsicha para �

& de pão? 

Os alunos leem o enunciado da Questão 24 e fazem um comentário a respeito 

da mesma ser igual à Questão 23. A pesquisadora não se dá conta e confirma, 

imaginando que não estivessem referindo-se a serem idênticas, mas envolvendo 

ideias parecidas. A dupla então registra “
�
� ”, mesma resposta obtida para o problema 

anterior, e a discussão é retomada somente na terceira sessão, a qual acontece no 

dia seguinte, quando a pesquisadora pede para que revejam o que foi feito ao notar o 

equívoco.  

Dessa forma, o terceiro encontro inicia-se com a pesquisadora sugerindo que 

os participantes indiquem 
�
� do pão e peguem também 

�
� da salsicha, diante das peças 

do Cachorro-quente. Mário então pega duas peças de um terço de salsicha e as 

coloca sobre as divisórias. Volta-se para falar com a pesquisadora. 

 

Mário:  Agora que eu pensei aqui, poderia ser (com uma peça de um terço de 

salsicha na mão esquerda).... divide ao meio (faz um movimento com a mão 

direita, como se fosse uma faca cortando a peça ao meio), aí dá um sexto, né? 

Aí a gente precisa dividir esses sextos por quatro.  

 

Mário usa então a mesma estratégia apresentada inicialmente para solucionar 

a Questão 23, considerando a equivalência entre dois terços e quatro sextos. Para a 

Questão 24, tal estratégia parece encaixar-se perfeitamente, uma vez que quatro 

sextos da salsicha devem ser distribuídos para quatro quintos do pão. Mário então 

volta-se para Guilherme e, com duas peças que representam um terço da salsicha, 

explica: 

 

Mário:  A gente divide aqui ao meio (faz um movimento novamente como quem 

corta uma das peças de um terço com a faca (Figura 6.32). E com o dedo vai 

apontando para os quatro compartimentos que juntos indicam 
�
� do pão, um a 

um) um sexto, um sexto, um sexto, um sexto. Então poderia ser... 

Guilherme:  Quatro sextos. 
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Mário:  Exatamente... Não! (percebe o equívoco ao olhar para a caixa que está 

a sua frente com a divisória que tinha colocado anteriormente). Cinco sextos 

(mostra a caixa para Guilherme). 

Guilherme : Isso. Cinco sextos, porque é no total. 

 

Guilherme então faz o registro da resposta da Questão 24, “
�
� no total”, conforme 

Figura 6.33. 

 

Figura 6.32 – Mário “cortando” a peça de um terço de salsicha ao meio 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 6.33 – Registro de Mário para a Questão 24 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nas quatro últimas questões, para chegarem aos resultados apresentados, 

Mário e Guilherme precisaram fazer referências a frações da salsicha que não são 

disponibilizadas pelo instrumento matemático, como oitavos, sextos, nonos e quinze 

avos. Apesar de Guilherme ter usado inicialmente uma tesoura para dividir uma das 

peças ao meio, nenhuma ação similar foi necessária nos demais problemas. Também 

não podemos afirmar que tal ação tenha colaborado para que os participantes 

percebessem as frações mencionadas, as quais, ao nosso ver, foram concluídas sem 
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dificuldades por Mário e Guilherme, que pareciam já estarem familiarizados com 

divisões de frações por números inteiros. 

As ações dos participantes para resolverem as Questões 23 e 24, as quais 

envolvem mais de uma peça que devem ser distribuídas para frações do pão, dois 

terços de salsicha nos dois casos, não envolve, a priori, a divisão de cada uma delas 

isoladamente. Para solucionarem a Questão 24, caso considerassem cada terço de 

forma separada, dividindo-o pelas quatro partes do pão, obrigatoriamente o resultado 

envolveria doze avos ao invés de sextos da salsicha.  

Ainda assim, é possível identificarmos uma preocupação dos participantes de 

encontrarem a fração da salsicha que deve estar contida em cada fração unitária do 

pão, sendo o resultado obtido por uma multiplicação pela quantidade de 

compartimentos existentes. Mário deixa essa ideia bem clara ao realizar uma 

multiplicação para resolver a Questão 23, ao compartilhar sua estratégia para chegar 

ao resultado com o colega, “porque dois vezes cinco, quanto que dá?, o qual indica 

também concordar com essa colocação.  

 

6.3.1.4 Buscando uma generalização para frações pró prias 
 

As Questões numeradas de 25 a 30 indicam, já em seus enunciados, frações 

próprias que não podem ser representadas com o Cachorro-quente. Dessa forma, 

além dos resultados não poderem ser retratados com as peças disponíveis, assim 

como nas questões discutidas na subseção anterior, a divisão necessária para 

descobrirem quanta salsicha cabe a cada fração unitária do pão também não pode 

ser retratada com as peças do Cachorro-quente, exigindo diferentes estratégias dos 

participantes. 

As Questões 25 e 26, envolvem frações da salsicha que não são 

disponibilizadas, enquanto as Questões 27, 28 e 29, compreendem frações do pão 

que não podem ser indicadas com as divisórias que o instrumento matemático 

contempla. A Questão 30, por sua vez, inclui sextos da salsicha e sétimos do pão, 

trazendo uma fração não-unitária como divisor.  

 

25) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
$ de salsicha para �

� de pão? 
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A Questão 25 é solucionada por Mário e Guilherme ainda na segunda sessão. 

Para tal, os participantes recorrem às peças que eles mesmos confeccionaram para 

a resolução da Questão 21, referentes a 

� da salsicha, como já descrevemos.  

 

Guilherme:  Já temos oitavos aqui .... para cada um terço (pega uma divisória 

de três partes e coloca em uma caixa que já estava a sua frente). 

Mário então começa a colocar uma peça que indica 
�
$ da salsicha em cada um 

dos três compartimentos da caixa. 

Mário:  Um oitavo... mais um oitavo aqui... Não é isso? 

Guilherme:  Professora (mostra a caixa com as peças de salsicha para a 

pesquisadora, que não presta atenção nesse momento). 

Mário:  Esse é muito fácil. 

Guilherme: Professora, a 25 é muito fácil. 

 

Guilherme então ergue a caixa novamente com as peças, mostrando-a para a 

pesquisadora. Enquanto isso, Mário registra “
�
� no total” como resposta. Na sessão 

seguinte, a pesquisadora pede para que um dos participantes descreva como 

resolveram a Questão 25, e Mário começa a explicar.  

 

Mário: Porque olha só, porque você pega um oitavo para cada terço do pão. Aí 

seriam três terços, porque três terços é o pão inteiro. E aí como a gente 

completa sempre o pão inteiro, aí seria três oitavos para todo o pão. Três 

oitavos de salsicha. 

Pesquisadora:  Mas como vocês fizeram com um oitavo e vocês não tem um 

oitavo ai? 

Mário:  Ah, na cabeça. Ah, na verdade a gente tinha feito um oitavo (lembrando 

da sessão que aconteceu no dia anterior. As peças entregues na sessão atual 

são apenas as que compõem o instrumento). 

 

De qualquer forma, Mário apresenta sua explicação sem recorrer a nenhum 

material manipulável, dando-se conta de que tinha as peças disponíveis quando 

resolveu a questão pela primeira vez somente após já ter concluído sua explicação. 
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26) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para �

#  pão? 

 

 Para resolver a Questão 26, Mário não recorre a qualquer material manipulável, 

enquanto Guilherme já decide usar peças do instrumento.  

 

Pesquisadora:  Vocês têm três sétimos de salsicha? 

Guilherme:  Mas a gente pode cortar. 

Pesquisadora:  Mas vocês podem imaginar? 

 

Enquanto Guilherme se engaja em uma tarefa de representar sétimos de 

salsicha, fazendo traços numa peça que indica uma salsicha, Mário parece estar 

pensando no problema e conclui “seis sétimos!”. Enquanto Guilherme mostra para a 

pesquisadora as divisões que colocou na peça de uma salsicha inteira, com a intenção 

de representar sétimos, Mário pega a folha de papel e registra sua resposta por escrito 

“
�
� no total”. Logo depois, Guilherme também chega a mesma conclusão, mesmo sem 

ter as peças em mãos, apenas uma salsicha com as divisões marcadas, a qual coloca 

sobre uma caixa com uma divisória de duas partes, sendo essa referência já suficiente 

para ele concluir a resposta.  

Em seguida, Guilherme se encarrega de explicar como pensaram para a outra 

dupla, que ainda está tentando resolver o problema.  

 

Guilherme: Presta atenção, a gente só quer duas partes. (Falando com a outra 

dupla, ergue a salsicha que está com as divisões indicadas por ele, tirando-a 

de cima da caixa com a divisória que indica metades do pão). Já que tem que 

ter três sétimos de cada lado (apontando para os compartimentos da caixa), a 

gente fica confuso, porque a gente já fez um monte. Como a gente quer três 

sétimos de cada lado, a gente vai ter seis sétimos. 

 

Dessa forma, apesar de usarem recursos distintos, entendemos que tanto 

Mário quanto Guilherme engajaram-se em uma tarefa de imaginar as peças de 

salsichas nas metades do pão. Enquanto Mário não recorre a nenhuma das peças, 

Guilherme encontra uma estratégia para representar sétimos da salsicha, utilizando-
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se também da divisória de duas partes e da caixa que representa o pão para concluir 

o resultado.  

 

27) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
& de salsicha para �

$ de pão? 

Enquanto Guilherme explica a questão anterior para a outra dupla, conforme 

relatamos, Mário fica em silêncio olhando para a folha de questões. Quando a 

pesquisadora pede para que façam a Questão 27, Mário logo fala a resposta, “oito 

quintos”. 

Guilherme, ao perceber que Mário já havia feito a Questão 27, o interpela e 

afirma que ele precisa resolver “em representação”. Com isso, parece estar referindo-

se ao uso do instrumento para representação da resposta, o que não é tentado por 

nenhum dos dois da dupla. Não sabemos, contudo, como os participantes 

representariam um oitavo do pão. 

 

28) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir #
� de salsicha para �

�4 de pão? 

Guilherme e Mário leem a Questão 28 silenciosamente. Se entreolham, e Mário 

afirma “vinte!”, mas ainda não parece estar convicto. Guilherme então pega uma caixa 

com uma divisória de cinco partes.  

 

Mário:  É décimos. 

Guilherme:  Eu sei. 

 

Guilherme então faz um risco com a caneta em cada um dos compartimentos 

da divisória, indicando assim uma divisão de cada um deles ao meio. Com essa 

estratégia, Guilherme consegue representar décimos do pão, e em seguida, vai 

colocando peças de um terço de salsicha com o auxílio de Mário em cada uma das 

partes destacadas e fala: 

 

Guilherme:  Dois terços, em cada um décimo, entendeu? Quatro em cada um, 

quatro em cada um quinto. Oito (apontando os dois primeiros compartimentos), 

dezesseis, vinte e vinte e quatro terços. 
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É possível que ao falar “vinte”, Mário tenha percebido a multiplicação por dez 

necessária para chegar ao resultado, não conseguindo, entretanto, concluí-lo. 

Guilherme, por outro lado, engaja-se na tarefa de representar as frações do pão, 

fazendo assim uma adaptação do instrumento. Guilherme ao perceber que a cada 

quinto do pão cabem quatro décimos, adota uma estratégia que o levaria ao resultado 

correto. No entanto, ao realizar uma contagem de quatro em quatro, acaba 

esquecendo-se do “doze”, concluindo vinte e quatro terços como solução. 

 

Mário:  Ué, dois vezes dez não é vinte? É dois terços em cada! 

Guilherme:  Dois em cada um décimo, quatro em cada um quinto, entendeu? 

Então é só fazer oito multiplicado por cinco. 

Mário:  Dá quarenta. 

 

Mário, ao questionar Guilherme, dizendo “dois vezes dez não é vinte?”, 

confirma que percebe uma multiplicação que leva ao resultado do problema. Todavia, 

Guilherme olha para Mário parecendo surpreso, acreditando que o colega está errado.  

 

Guilherme:  Oito vezes cinco? Olha na tabuada! 

Mário:  Cinco, dez, quinze, vinte (conta usando os dedos para indicar a 

quantidade de termos). 

Guilherme:  Tabuada de oito! (levando a mão à testa) 

Mário:  Olha só, oito mais oito, dezesseis, mais oito, vinte e quatro, mais oito, 

trinta e dois, mais oito, quarenta. (conta usando os dedos, como quem indica o 

número de termos para não se perder que são cinco) 

Guilherme fica parado pensativo e Mário parece perceber que estão realizando 

contas que não condizem com a Questão 28, alertando Guilherme a respeito. 

Mário:  Mas calma aí, a gente põe dois vezes dez. 

Guilherme:  A gente errou, não é isso (percebendo o equívoco cometido). A 

gente bota quatro em cada um, e não oito em cada um, bota quatro. É vinte e 

quatro. 

Mário:  Quatro vezes cinco é vinte! 

Guilherme:  Vinte? Quatro, oito, doze, dezesseis (levantando os dedos 

enquanto conta), é vinte. Vinte terços. 
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Mário registra então “
��
�  no total”. 

Assim que termina a leitura do enunciado da Questão 28, Mário fala “vinte”, não 

concluindo, entretanto, que tratam-se de vinte terços. Guilherme, por sua vez, mostra 

novamente sua preferência em recorrer ao instrumento, ainda que este não forneça 

todos recursos que ele precisa, prontificando-se a adaptá-lo para a resolução do 

problema. 

Devemos destacar que a estratégia proposta por Guilherme parece propiciar 

para Mário a confirmação que ele precisava para a solução já enunciada pelo mesmo.  

Dessa forma, notamos que a adaptação do instrumento sugerida por Guilherme, 

permite que os participantes manifestem ideias matemáticas relevantes para a 

solução do problema, e que os equívocos de Guilherme apontados e corrigidos por 

Mário referem-se a contas somente.  

 

29) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
� de salsicha para �

�& de pão? 

Pela análise do vídeo, podemos observar Guilherme cantarolando enquanto 

Mário está concentrado pensando na Questão 29. Nenhum dos dois manuseia 

qualquer peça do instrumento. No meio dos sons que Guilherme emite ele fala 

cantando “é quarenta e cinco”. Mário concorda e enquanto faz o registro escrito fala 

“é quarentena e cinco quartos”.  Vale destacar que, diferente do item anterior, 

Guilherme não propõe nenhuma adaptação do Cachorro-quente para concluir que o 

numerador da solução “é quarenta e cinco”. 

Contudo, não podemos afirmar que Guilherme ao falar “quarenta e cinco” 

conseguiria concluir sozinho o resultado 
�&
� , assim como não sabemos se Mário ao 

mencionar “vinte” resolveria a Questão 28 sem auxílio do colega, chegando à resposta 
#4
� . Nos parece assim que, nas duas situações, ambos participantes percebem a 

multiplicação necessária para chegar ao resultado almejado, a qual não depende do 

“tipo” de pedaço de salsicha, sendo estes terços ou quartos, por exemplo. Todavia, 

não nos parece que o fato de não mencionarem as respectivas frações, essa 

informação seja negligenciada ou desprezada pelos participantes, que conseguem 

com um trabalho conjunto terem êxito em suas conclusões.   
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Um pouco mais adiante, enquanto a dupla Victor e Bruno não consegue concluir 

o resultado da Questão 29, Mário apresenta uma explicação que corrobora com as 

ideias apresentadas.  

 

Mário:  Uma dica simples, é só você multiplicar o três. É que quando acontece 

isso se você botar uma fração em um só espaço, por exemplo nesse caso, que 

tem três quartos em cada um quinto, é só você pegar o numerador, que está 

em cima, e multiplicar pelo denominador que é a quantidade de espaços que a 

gente tem. Que aí no caso você multiplica três por quinze, que aí dá quarenta 

e cinco.  

 

Presumimos que Mário tenha cometido novamente um equívoco que já 

destacamos anteriormente, em sua resolução para a Questão 22, ao falar “um quinto” 

ao invés de “um quinze avos” Entendemos, assim, que ele quer afirmar “três quartos 

em cada um quinze avos”, o que ele mesmo evidencia no final da sua fala ao explicar 

“multiplica três por quinze”. 

Apesar de já termos notado anteriormente uma fluência com o instrumento 

matemático por parte de Mário e Guilherme para a resolução de questões que 

abrangem frações unitárias do pão, quando estas podem ser representadas com o 

Cachorro-quente, buscamos uma ampliação das mesmas ideias nas Questões 27, 28 

e 29, como explicamos. 

Podemos perceber que os participantes vão tornando-se fluentes a medida que 

avançam nesses tipos de problemas, recorrendo ao instrumento materialmente, por 

meio de adaptações, ou parecendo imaginar uma versão ampliada do mesmo, o que 

notamos na fala de Mário que, ao mencionar “espaços”, indica alguma relação com 

as divisórias e compartimentos do Cachorro-quente. Entendemos assim, que os 

participantes realmente imaginam uma caixa com uma divisória de quinze partes para 

resolver a Questão 29. Ademais, Mário faz uma relação com o denominador da fração 

divisora, o que parece indicar uma generalização para esse tipo de divisão.   

 

30) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
5 de salsicha para #

� de pão? 

Como já mencionamos, buscamos observar as estratégias adotadas pelos 

participantes para a resolução da Questão 30, sendo esta a primeira que abrange uma 
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fração não-unitária do pão que não pode ser retratada com as peças do Cachorro-

quente.  

Mário e Guilherme leem o enunciado da Questão 30 e logo Mário comenta: 

 

Mário: Então é seis doze avos. Seis vezes sete, quarenta e dois. É quarenta e 

dois sextos, sabe por quê? Porque... Não, é quarenta e dois doze avos. Porque 

olha só, um sexto eu dividi por dois.  

Guilherme:  Eu entendi o que você fez, dividiu por dois, para chegar a cada 

parte do pão.  

Mario:  É... (parecendo ainda não estar convencido) 

Guilherme:  É alguma coisa doze avos. 

 

Mário e Guilherme, ao indicarem que precisam trabalhar com “doze avos”, 

trazem novamente uma noção que já tinham manifestado em questões anteriores, que 

para solucionar o problema precisam descobrir a fração da salsicha correspondente à 

fração unitária do pão.  Tal ideia é presente na solução de Mário, ainda que não esteja 

claro porque ele conclui “seis doze avos”, como sendo o que corresponde a cada 

sétimo de pão. Mário também deixa evidente que para solucionar o problema, o passo 

seguinte abrange uma multiplicação por sete, chegando ao resultado “quarenta e dois 

doze avos”. 

Vale enfatizar que os participantes não utilizam qualquer peça do instrumento. 

Mário fica olhando para a folha do papel, parecendo não estar muito convencido ainda 

da resposta. 

 

Mário:  Calma ai, se dois doze avos equivale a um sexto, então é dois vezes 

sete, quatorze.  

Como podemos observar na Figura 6.34, Mário chega a anotar 
�
� como 

resposta. 

Mário:  Eu falei errado, desculpa. É quatorze doze avos, porque... 

Guilherme:  Dá uma salsicha inteira e dois dozes.  

Mario:  Dois dozes? (e ri) 

 

Mais adiante, ao notar a solução registrada, a pesquisadora pede para que eles  
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expliquem como procederam para chegar ao resultado apresentado. 

 

Mário:  É porque um sexto a gente vai ter que dividir um sexto no meio. 

Pesquisadora:  Mas por que que vocês têm que dividir um sexto ao meio? 

Guilherme:  Se não, não daria certo. Porque aqui ó, dois sétimos. 

Pesquisadora:  Então você descobre quanto precisa ter em cada sétimo 

(ambos balançam a cabeça positivamente). E aí você precisa descobrir quantos 

têm no pão inteiro. 

Mário:  Dois sétimos, aí a gente dividiu, aí dá doze avos, e aí cada um sexto em 

doze avos seria... dois doze avos seria equivalente a um sexto. E aí teria um 

doze avos em cada um.  

Pesquisadora:  E vai dar quanto no pão? (Mário e Guilherme ficam em silêncio 

parecendo refletirem sobre o problema) 

 

Nesse momento um participante da outra dupla chama a pesquisadora, e a 

mesma deixa Guilherme e Mário ainda pensando no problema. Guilherme parece 

prestar atenção no que a outra dupla fala com a pesquisadora, enquanto Mário 

permanece olhando para a folha ainda pensando na Questão 30, voltando-se para 

Guilherme em seguida para explicar como está pensando.  

 

Mário: Eu acho que eu já sei o que a gente errou, se é um doze avos em cada 

sétimo...(olhando para a folha ) Ah, não, é sete doze avos (parece se dar conta 

do erro cometido anteriormente). Porque é um doze avos em cada sétimo. 

Guilherme: Por que você multiplicou? Multiplicou por impulso! Tipo, ah.. 

Mário: Professora, a gente colocou sete doze avos. 

Pesquisadora: Ok. 

Adiante, Mário complementa. 

Mário:  Se a gente pegasse e juntasse esses sete doze avos e transformasse  

em sextos, seria três sextos e um doze avos.  

 

Mário então registra “
�

� ou 
�
� e 


�”, conforme Figura 6.34. 
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Figura 6.34 – Resposta de Mário para a Questão 30 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Guilherme, ao mencionar que Mário realizou uma multiplicação por impulso, 

parece exprimir uma ansiedade que também notamos em Mário, o qual mostra buscar 

por generalizações em várias ocasiões.  

Os participantes, apesar de conseguirem resolver o problema sem manipular 

qualquer peça do instrumento, com quase nenhuma intervenção da pesquisadora, 

mostram como o Cachorro-quente está presente em suas ações, ao descobrirem “um 

doze avos em cada um”, como apresentado por Mário, por exemplo. Vale destacar 

que a partir dessa noção, o problema requer uma multiplicação, já enfatizada pelos 

participantes nas questões anteriores, cujos divisores são frações unitárias.   

 

6.3.1.5  Divisor é uma fração imprópria 
 

Nas Questões numeradas de 31 a 34, apresentamos frações impróprias do 

pão. As duas primeiras questões abrangem uma e duas salsichas, respectivamente, 

indicando dividendos inteiros. As questões 33 e 34, por sua vez, envolvem uma fração 

unitária e outra não-unitária da salsicha.  

 

31) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 s alsicha para �
# de pão? 

Mário começa a ler o enunciado da Questão 31 e pára no “se eu pedir uma...”, 

parecendo surpreso. Guilherme sorri e a reação de ambos parece dever-se à fração 
�
#. Rapidamente, Mário expõe “um terço para cada...”. 

Nesse momento, Guilherme coloca a sua frente uma caixa com uma divisória 

que indica divisão por 2. Depois apoia uma salsicha sobre a caixa, na parte que 

corresponde à sua metade (Figura 6.35). Logo depois, parece se dar conta de como 

deve proceder para a realização da divisão proposta. 
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Guilherme:  Três (voltado para Mário). Um, dois, três (voltado para a caixa 

sobre a mesa indicando cada um dos dois compartimentos, conforme Figuras 6.36a e 

6.36b. No “três”, coloca o dedo indicador sobre a mesa, fora da caixa, como se 

estivesse imaginando um terceiro compartimento, conforme Figura 6.36c). 

 

Figura 6.35 – Guilherme coloca uma salsicha sobre metade da caixa 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 6.36 – Guilherme indicando três meios de pão 

 
  Legenda: (a) – “um”; (b) – “dois”; (c) “três” 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mário, que já tinha registrado “

� no total” como resposta, risca e substitui  


� por 

�
�, conforme Figura 6.37, dizendo. 

 

Mário:  Ou três terços né? (voltado para a folha escrevendo) 

Guilherme:  É... (concordando com Mário) três terços. 

 

Em cada uma das questões que envolvem uma fração imprópria da salsicha, 

as Questões 12, 15 e 20, enquanto Mário destacava uma iteração de frações unitárias, 

Guilherme fazia referência ao todo, uma salsicha e um quarto, uma salsicha e um 

terço e uma salsicha e meia, respectivamente. Todavia, percebemos com a 

representação de 
�
� feita por Guilherme a identificação desta fração do pão com uma 

iteração de frações unitárias, o que ele mesmo destaca ao apontar para cada uma 

das metades do pão e em seguida para uma “metade imaginária” (Figura 6.36).  
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Figura 6.37 – Anotações de Mário para a Questão 31 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ambos participantes percebem a necessidade de descobrir quanto cada fração 

unitária do pão deve receber de salsicha, o que é essencial para a solução do 

problema, ainda que não a concluam corretamente. A reação de Mário que logo após 

a leitura do enunciado fala “um terço para cada” evidencia essa noção. Guilherme, 

diferentemente de Mário que não recorre ao instrumento, novamente demonstra como 

este recurso é importante para ele, que conclui a divisão da salsicha por três após 

manusear algumas de suas peças. 

Na sessão seguinte, a qual acontece três dias depois, ao notar a resposta da 

dupla, a pesquisadora percebe a necessidade de descobrir como eles entendem o 

resultado deste problema, esclarecendo como ela mesma o interpreta e relembrando 

que a solução corresponde a quanto de salsicha terá em um pão, como 

descreveremos a seguir.   

 

Mário:  A gente teve que dividir a salsicha em três, e pegar um terço e colocar 

em cada meio.  

Pesquisadora:  Primeiro fala o que seriam três meios. 

Mário:  Seria um inteiro e um meio. 

 

Nesse momento, a pesquisadora entrega para Mário mais uma peça que indica 

uma divisão do pão por dois. O participante então exibe duas caixinhas divididas ao 

meio, explicando o que são três meios, um inteiro e metade da outra caixa. Mário 

coloca peças de 

� de salsicha em cada um dos três compartimentos que juntos ele 

tinha mencionado tratarem-se de 
�
�  do pão (Figura 6.38). 
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Figura 6.38 – 
�
� de salsicha para cada uma das três metades de pão 

 
                                             Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pesquisadora:  E qual é a resposta então? 

Mário:  Seria três terços, só que três terços é um inteiro.  

A pesquisadora pede que Mário leia novamente o enunciado para perceber o 

que seria o resultado.  

Mário:  É um terço para cada um meio. 

Pesquisadora:  Isso, então quanto que fica em um pão? 

Mário: Um terço para cada um meio, ué, três terços. 

 

A professora então percebe a dificuldade na interpretação do que é o resultado 

do problema proposto. Posiciona duas caixas paralelamente sobre a mesa, cada uma 

com uma divisória indicando metades de pão, e coloca uma peça de 

� de salsicha em 

três dos quatro compartimentos, de forma análoga ao exposto por Mário, conforme 

Figura 6.39a. Pergunta então para a dupla quanto de salsicha teria em um pão inteiro.  

 

Mário:  Mas não é uma salsicha inteira? 

Pesquisadora:  Uma salsicha inteira para três pedaços de pão, metades de pão 

(apontando para três das metades destacadas. Enquanto os alunos falavam ia 

arrumando as caixas a sua frente). 

Guilherme:  É, mais precisaria dessa parte aqui (aponta o compartimento que 

ficou vazio em uma das caixas, Figura 6.39b). 



240 
 

Pesquisadora:  Mas eu poderia pegar essa outra caixa aqui (coloca mais uma 

caixa perto das demais, também com uma divisória de duas partes, Figura 

6.39c). 

Mário:  Ah, quatro terços. 

Pesquisadora:  Eu posso pegar outro pão e colocar mais uma salsicha para 

outros três meios de pão (distribuindo terços de salsicha para cada uma das 

metades, Figura 6.39d). 

Guilherme:  Mas aí ficaria seis ...  

A pesquisadora explica que considerando qualquer representação de três 

meios teremos uma salsicha dessa maneira. 

Pesquisadora:  Vai ter sempre uma salsicha se eu escolher três meios? 

(apontando para as caixas) 

Guilherme:  Sim 

Pesquisadora:  Quanta salsicha terá em um pão? 

Guilherme:  Seis terços. 

Pesquisadora:  Em um pão? 

Guilherme:  Dois terços 

Mário:  Ah, três terços teria no total!  

Guilherme:  Eu sou bom de entender eu não sou bom de falar. 
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Figura 6.39 – Uma salsicha para três meios. 

 
    Legenda: (a) – um terço para cada meio; (b) “precisaria dessa parte aqui”; (c) – outros três meios 

de pão; (d) mais uma salsicha para outros três meios. 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando os participantes já fluentes no uso do instrumento, para os casos 

relatados anteriormente, os quais envolvem frações próprias do pão, ao modificarmos 

a “melodia” a ser “tocada”, abrangendo agora frações impróprias do pão, podemos 

notar o descompasso existente, fazendo-se necessária uma intervenção da 

pesquisadora. 

 

32) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 s alsichas para &
� de pão? 

Durante a terceira sessão de pesquisa, os participantes leem o enunciado da 

Questão 32 e logo Mário comenta:  

 

Mário:  Tem que dividir essas salsichas por... por... (pensando) Doze... Não. 
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Fica em silêncio, apoia as duas mãos paralelamente sobre a mesa, parecendo 

pensar no pão. Utiliza as mãos como recurso para pensar no problema (Figura 6.40), 

concluindo logo em seguida que cada quarto do pão deve receber dois décimos de 

salsicha. 

Figura 6.40 – Mário indicando uma fração do pão 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mário:  Dois décimos em cada quarto. 

Guilherme:  Dois décimos? (parecendo estranhar a sugestão de Mário) 

Mário:  É, porque...deixa eu explicar... Não... (percebendo estar equivocado) 

Guilherme:  Ah, tá, porque eu fiquei confuso. 

 

Mário então fica pensativo, com o olhar distante, enquanto seu colega 

manuseia algumas peças do instrumento. Primeiro, Guilherme pega a divisória que 

indica uma divisão por cinco e logo a troca pela de quatro, colocando-a numa caixa à 

sua frente (Figura 6.41a). Coloca então uma peça de 

� de salsicha em cada um dos 

quatro compartimentos e, na sequência, posiciona uma outra divisória, que indica 

metades do pão, junto à caixa (Figura 6.41b), dispondo mais uma peça de 

� de 

salsicha em uma de suas partes, a que está mais próxima da caixa (Figuras 6.41c e 

6.41d). Parece que dessa forma, Guilherme encontra uma maneira de representar 

cinco quartos de pão, o que fica evidenciado quando ele considera cinco 

compartimentos para colocar as frações da salsicha, mesmo que o último deles não 

represente um quarto do pão. 
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Figura 6.41 – Guilherme representando cinco quartos do pão 

 
Legenda: (a) – quatro quartos; (b) – mais um compartimento; (c) 


� de salsicha no quinto 

compartimento; (d) detalhe. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Guilherme faz a representação descrita anteriormente em silêncio, enquanto 

Mário pensativo parece tentar solucionar o problema proposto sem recorrer às peças 

do instrumento matemático, pelo menos não fisicamente. No final, Guilherme volta-se 

para Mário mostrando orgulhoso sua solução para a Questão 32 (Figura 6.42). 

Descreve então para o colega como foi pensando até chegar a essa conclusão, 

começando a sua explicação por uma estratégia que não foi bem sucedida, como a 

seguir.  
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Figura 6.42 – Guilherme mostra solução da Questão 32 para Mário 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Guilherme:  Então, já que a gente tem duas salsichas, podemos pegar metades 

(pega 2 peças de ½ salsicha e entrega para Mário). Uma metade, metade, 

metade, metade, metade (apontando para cada um dos cinco compartimentos 

considerados por ele anteriormente, Figura 6.43). Não, vai sobrar ainda. 

(Guilherme mostra assim para Mário que com metades de salsicha não é 

possível a distribuição de duas salsichas, ao dizer que ‘vai sobrar’) 

Mário:  Não dá metade (percebendo que a estratégia descrita por Guilherme de 

fato não leva a uma solução para a Questão 32). 

Guilherme:  Pra ser uma salsicha inteira (com o dedo indicador, faz um 

movimento contínuo por cima da caixa e da metade da outra divisória colocada 

para a representação de 
�
� do pão), a gente precisa colocar dois quintos em 

cada um quarto. 

Mário:  Dois vezes cinco, dez. 

 

Mário então registra “
�
� ” como resultado. 
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Figura 6.43 – Guilherme apontando para cada um dos cinco quartos 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vale destacar que, assim como na Questão 31, os participantes conseguem 

perceber a fração da salsicha correspondente a cada fração unitária do pão, nesse 

caso “dois quintos em cada um quarto”, noção fundamental para a resolução do 

problema, mas eles têm dificuldades em concluir a fração da salsicha para um pão 

inteiro.  

Na sessão seguinte, ao notar o registro escrito da solução, a pesquisadora 

pede para que os participantes revejam o que foi feito, assim como realizado com a 

Questão 31, conforme já explicamos. Mário prontamente apresenta o resultado 

esperado, sem auxílio do instrumento, enquanto Guilherme para esclarecer a divisão 

de cada salsicha por 5, já proposta pelo próprio participante, apresenta uma estratégia 

diferente da usada por ele previamente, conforme descrevemos a seguir.  
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Mário:  Seria dez... quintos, equivale a duas salsichas, mas aí você está falando 

em um pão, então seria, oito quintos. 

 

A pesquisadora pede que Guilherme também explique porque a resposta seria 

“oito quintos”, uma vez que seu colega chegou ao resultado muito rapidamente.  

 

Guilherme: Já que a gente tem um pão só, e o exercício diz cinco quartos... 

Mário:  Que é mais do que um inteiro.  

Guilherme:  ...seria oito quintos porque... 

 

Ao perceber que Guilherme não consegue encontrar uma explicação, a 

pesquisadora pede para que ele mostre com o Cachorro-quente. Guilherme então 

pega uma caixa com a divisória de 4 partes e duas salsichas. Em seguida, ele e Mário 

começam a manusear essas peças até que Mário começa a colocar frações da 

salsicha em cada um dos quatro compartimentos, o que parecem ser peças de 

� de 

salsicha. 

 

Guilherme:  Entendi, entendi (volta-se para a pesquisadora). É só dividir a 

salsicha, cada uma em cinco partes (ergue a caixa com as peças e mostra para 

a pesquisadora). Aí é mais ou menos assim, fica duas em cada um quarto. 

Pesquisadora:  Mas porque você dividiu por cinco? (resolve perguntar por notar 

que Guilherme parece ter chegado a essa conclusão pelas peças colocadas 

por Mário em cada um dos compartimentos). 

 

Guilherme fica então olhando para a caixa pensativo e volta-se para Mário, 

como quem pede auxílio para o colega. A pesquisadora resolve perguntar da divisão 

por cinco, uma vez que a representação com uma caixa apenas não deixa evidente 

os cinco quartos de pão.  

 

Mário:  É que poderia ser por quatro né? (voltado para a pesquisadora. 

Enquanto isso Guilherme fica refletindo olhando para a caixa com a distribuição 

feita por Mário).  
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Logo depois Mário começa sua explicação porque não poderia ser quatro, 

enquanto isso, Guilherme fica manuseando peças de salsicha.  

Mário:  Não poderia ser um quarto não professora, por um motivo bem simples. 

Em quatro não daria, porque se é duas salsichas, a gente tem que pegar essas 

duas salsichas e dividir em pedacinhos. (Pega a caixa com uma divisória de 4 

e vai mostrando para a professora enquanto vai falando).  

 

Enquanto isso, Guilherme arruma peças de 

� de salsicha sobre uma salsicha 

inteira, e logo abaixo faz outra fileira com cinco quintos justapostos de forma a ter duas 

salsichas formadas por quintos (Figura 6.44a). 

 

Guilherme:  Mas já coloquei aqui. Tem duas salsichas divididas em cinco.  

Mário:  (continuando sua explicação) Se a gente colocar um quarto em cada 

um desses espaços (apontando para os compartimentos da caixa em suas 

mãos) vai dar uma salsicha, mas a gente tem que pegar cinco quartos, ou seja, 

se botasse mais um quarto não ia dar, isso não equivaleria a uma salsicha, 

seria uma salsicha e um quarto (enquanto Mário explica, Guilherme vai 

organizando as peças de salsichas). 

Guilherme:  Olha aqui, como se tivesse assim (arruma as peças de um quinto 

de duas em duas, Figura 6.44b). Aqui é um pão inteiro, essas quatro partes 

(Figura 6.44b). Aí com essa parte daqui (incluindo mais dois quintos de 

salsicha, conforme Figura 6.44c), a gente se confundiu. No total seriam dez 

quintos, mas como a gente só quer um pão, fica só oito quintos.   
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Figura 6.44 – Solução de Guilherme para “2 salsichas para 
&
� de pão” 

 
  Legenda: (a) – duas salsichas divididas em cinco; (b) – quantidade de salsicha em um pão inteiro; 

(c) quantidade de salsicha em cinco quartos de pão. 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebemos que os procedimentos adotados pelos participantes para a 

resolução das questões que envolvem frações impróprias do pão não diferem 

substancialmente das já usadas em questões prévias abrangendo frações próprias 

não-unitárias do pão, nas quais precisam encontrar a fração da salsicha 

correspondente a uma fração unitária primeiramente, utilizando-se para tal de 

estratégias que visam uma adaptação do instrumento matemático. Dessa forma, 

diante de uma intervenção que busca um esclarecimento do que compreendemos 

como resultado dessa divisão, os participantes conseguem concluir as respostas sem 

grandes dificuldades. 

 

33) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir �
# salsicha para &

� de pão? 

A Questão 33 também aponta uma fração imprópria do pão. No entanto, 

diferentemente dos dois problemas anteriores, a fração da salsicha correspondente a 
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cada fração unitária do pão não é contemplada pelo Cachorro-quente, por tratar-se de 


� de salsicha. 

Mário parece tentar resolvê-la sem tocar nas peças do instrumento a princípio, 

não obtendo nenhuma estratégia ao que tudo indica. Guilherme, por sua vez, pega 

uma caixa e posiciona nela uma divisória de 3 partes, colocando-a a sua frente. Mário 

se volta para Guilherme e pega uma peça de ½ salsicha, envolvendo-se no que o 

colega está realizando. Guilherme então pega uma outra caixa que tem uma divisória 

que indica uma divisão por 2 e aproxima da primeira, dizendo que agora tem 5 partes. 

Mário então explica que deveriam usar outra divisória de três e, apesar de Guilherme 

concordar, diz que vai imaginar como se fosse uma de três. Vale destacar que de fato 

não havia outra divisória de três partes disponível sobre a mesa. Entretanto, eles 

poderiam ter pedido a peça para a pesquisadora, mas resolvem seguir com o plano.  

 

Guilherme:  Eu sei que tem que botar esse (apontando para a divisória de três 

partes na caixa), mas olha só, pensa que esse tamanho daqui (apontando para 

um dos dois compartimentos da segunda caixa) é o mesmo que esse aqui 

(apontando para um dos três compartimentos da primeira caixa). 

Mário:  Professora, necessariamente a gente precisa encontrar para um pão 

(com a peça de ½ salsicha na mão. A professora afirma que sim balançando a 

cabeça). Eu tive uma ideia (dirigindo-se para Guilherme, pega a caixa que está 

com a divisória por três), para essa questão 33, metade de salsicha para cinco 

terços, só que é para um pão, ou seja, um pão. Aí se agente dividir essa 

salsicha aqui (mostrando a peça de ½ salsicha), em seis (parece querer dizer 

sextos). Um, dois, três (apontando para cada um dos compartimentos da caixa 

enquanto fala um, dois, três). Três sextos seria um meio, aí eu colocaria aqui 

(apontando para cada um dos compartimentos de novo) nesses trocinhos.  

Guilherme:  Aí ficaria três sextos em cada um né? 

Mário:  Só que... 

Guilherme:  Só que tem mais.  

Mário:  Só que é para cinco terços. 

Guilherme:  Então seriam décimos.  

Mário fica em silêncio pensativo antes de falar.  

Mário:  Calma aí.... (pensativo) Eu tenho uma ideia.  
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Guilherme:  Cara, fica um décimo em cada um terço, porque são cinco partes. 

Mário:  Um décimo?... (com a caixa a sua frente, fica pensativo e conta os 

compartimentos)  

Guilherme:  Tem que dividir, multiplica dois por cinco.  

Mário:  Dez. 

Guilherme:  Então, agora na multiplicação é como dividir (repetindo um 

argumento que já havia apresentado para resolver uma questão anterior). 

Mário:  Ok, mas aí botaria um (vai colocando o dedo em cada um dos cinco 

compartimentos), um décimo em cada um, ok. Um, dois, três (vai colocando o 

dedo novamente em cada um dos compartimentos). 

Guilherme:  Então seriam três décimos em um pão.  

Mário:  Ahhhh (Fica em silêncio por alguns segundos pensando). Ahhh, cinco 

décimos, ah. Bom. 

Guilherme:  Finalmente.  

 

Quando Guilherme fala “finalmente” dá a impressão de que para ele estava tão 

claro o procedimento que não consegue compreender porque o colega não entendia 

o resultado. Em relação à conclusão de Mário, que fala “ahhh, cinco décimos”, parece 

que este se dá conta que esta é uma fração que equivale a meia salsicha, sendo essa 

a resposta que procurava. Mário por algumas vezes, em questões anteriores, 

demonstra que para realizar a divisão de uma fração por um número inteiro, busca 

primeiramente frações equivalentes, como por exemplo na Questão 21, que para 

dividir 

� por 2 menciona a equivalência entre 


� e 

�
�. Mário faz então o registro por 

escrito, “
�

� para um pão ou 
�

� para toda a fração”.  

 

34) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir #
� de salsicha para �

& de pão? 

A Questão 34, assim como a 33, compreende tanto uma fração imprópria do 

pão, quanto sua resolução envolve frações da salsicha não contempladas pelo 

instrumento. Além disso, o problema propõe a divisão de uma fração não-unitária da 

salsicha, o que não acontece na questão anterior.  

Mário lê o problema, em seguida volta-se para Guilherme e diz: “A gente vai ter 

que dividir por seis”.  
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Nesse momento, Guilherme olha para a lista de questões e parece ler o 

enunciado. Mário fica pensativo enquanto Guilherme abaixa a cabeça. Ficam em 

silêncio parecendo estarem refletindo sobre o problema. 

 

Guilherme:  Nono. Presta a atenção, a cada um terço viram três nonos.  

Mário: Só que um pão tem cinco.  

Guilherme:  Cinco nonos 

Mário:  Só que tem esses dois... Ah, então teria sete no todo. (pega a caneta e 

começa a anotar na folha de papel, Figura 6.45).  

Guilherme:  Então seriam sete nonos.  

Mário:  E para um pão vai ser cinco nonos, com mais dois, quanto dá? Sete. 

(Alunos em silêncio. Mário continua olhando para a folha parecendo não estar 

convencido do que anotou como resposta). Ah, mas só que é para um pão.  

 

Mário que antes tinha anotado “
�
�” como solução da Questão 34, marca um “x” 

do lado esquerdo da resposta como a dupla costuma indicar que o registro está 

errado. Em seguida registra “
�
� para 1 pão”, conforme Figura 6.45. Nesse momento a 

pesquisadora se aproxima e vê o que eles tinham obtido como resposta e pergunta 

“sete nonos?”.  

Figura 6.45 – Registro de Mário para a Questão 34 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mário:  Sete nonos seria para um pão inteiro, e cinco nonos para um pão.  

Pesquisadora:  Mas por que nonos? 

Mário:  Porque... como é dois sextos. 

Guilherme:  Dois terços (corrige o colega prontamente. Guilherme estava 

olhando para baixo parecendo não estar envolvido na discussão. Sua fala no 

entanto indica como está atento à conversa). 

Mário:  Dois terços em sextos equivaleria a quatro sextos, e aí ... 

Pesquisadora:  Mas você tem sete quintos do pão (interrompendo Mário). 
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Mário:  É que a gente tentou dividir por seis, só que não dá. (Mário parece estar 

referindo-se a sextos. Guilherme conversa com a outra dupla enquanto isso, 

ajudando-os com alguma questão). 

Pesquisadora:  Mas e os sete quintos? 

Mário:  Os sete quintos seriam sete nonos (parece referir-se que em sete 

quintos de pão teriam sete nonos de salsicha). 

Pesquisadora: Mas sete quintos não são sete nonos (sem compreender o que 

Mário havia tentado explicar sobre a quantidade de salsicha em sete quintos 

de pão) 

Mário: Eu sei, mas a gente dividiu por três para dar nonos. 

 

Enquanto a pesquisadora pergunta “mas e os sete quintos?”, ela pretende na 

verdade descobrir como pensaram em nonos a partir dos sete quintos, mas parece 

que Mário interpreta a pergunta como sendo quanto de salsicha haveria nessa fração 

do pão.  A pesquisadora então envolve todos os quatro alunos na discussão, 

perguntando para os demais o que seriam sete quintos, acreditando que essa era a 

dúvida da dupla. Logo o próprio Mário responde: “sete quintos é um inteiro e dois 

quintos”. 

A pesquisadora não consegue compreender com as explicações de Mário como 

eles chegaram à conclusão sobre a divisão das duas peças de um terço de salsicha. 

Mário diz “mas se fosse dividido por seis não teria como”. Pega duas peças de um 

terço de salsicha e explica. 

 

Mário:  Você pega isso aqui e divide ao meio (indicando o corte de uma das 

peças de um terço com a mão perpendicularmente a mesa, imitando uma faca), 

aí dá seis (parece que quer dizer sextos). 

Pesquisadora:  Mas você pode dividir por sete cada um deles (Mário fica em 

silêncio por um tempo pensativo). 

Mário:  Cinco-sétimos!! Ahhhh (uma reação de quem entendeu finalmente, e 

registra 
�
� por escrito, Figura 6.45). 

 

A percepção de Mário para concluir “cinco sétimos”, nos parece relacionada ao 

fato da solução envolver cinco das sete partes em que a peça deve ser dividida. Nesse 
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momento, entendemos que Mário não leva em consideração o fato de terem duas 

peças, nem tão pouco de que os “sétimos” são na verdade referentes a um terço da 

salsicha. 

Entendemos que Mário tenta explicar para a pesquisadora que ao considerar a 

divisão de cada uma das peças de um terço de salsicha ao meio, obtém quatro peças, 

o que não é suficiente uma vez que precisa distribuí-las para um número maior de 

partes do pão. Dessa forma, tanto Mário quanto Guilherme preconizam uma divisão 

de cada uma das peças de um terço de salsicha por três, com o intuito de obter uma 

quantidade maior de peças. O que não está claro, apesar de terem evidenciado que 

compreendem o que seriam 
�
� de pão, é se eles notam que com essa ação irão 

conseguir seis peças, nesse caso seis nonos, não sendo ainda o suficiente para 

preencher as sete partes do pão que devem ser consideradas. Vale destacar que não 

usaram o instrumento matemático em nenhum momento para propor tal divisão. 

A pesquisadora pede que considerem a divisão de cada peça por sete, uma 

vez que não percebe o plano dos participantes, que ao mencionarem “nonos”, 

sugerem uma estratégia semelhante a empregada por eles na Questão 24, por 

exemplo, que funciona porque o numerador da fração divisora é múltiplo do 

numerador da fração dividendo naquele problema. Mário fica parado pensativo 

olhando para as duas peças de um terço justapostas, enquanto Guilherme não 

participa da discussão.  

Ao notar que a sessão já seria encerrada por conta do tempo, a pesquisadora 

envolve Victor e Bruno, que já haviam resolvido o problema, na conversa. Entretanto, 

Mário continua com seus pensamentos sem prestar atenção na explicação que Bruno 

começa a dar.  

 

Mário:  Professora, você disse que tinha que dividir por sete, né? 

Bruno:  Então, é assim ó (pega uma caixa com uma divisória de cinco). Como 

são sete partes, sete quintos, a gente dividiu um terço em sete (pega uma peça 

e uma caneta e começa a fazer traços indicando a divisão da peça em sete 

partes)  

Mário: Então dois vezes sete seria quatorze (não prestando atenção no que 

Bruno faz). 
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Bruno:  Quatorze vinte e um avos. Não, não, não (percebendo algum 

equívoco). 

Mário:  Quatorze sétimos? (voltando-se para a pesquisadora ainda sem prestar 

atenção no que Bruno diz). 

Nesse momento, Bruno pega as peças nas quais estava fazendo os riscos para 

indicar a divisão por sete e as mostra para a Mário e Guilherme.  

Bruno:  Dividi dois terços em sete partes. Você vai cortar isso aqui (mostrando 

uma das peças de um terço de salsicha para Mário e Guilherme) em sete 

pedaços (em seguida, começa a recolher peças que já tinham sido cortadas 

previamente, uma vez que a questão já tinha sido resolvida por ele e Victor). 

Pesquisadora:  Por que em sete mesmo? 

Mário:  Porque são sete quintos, aí a gente tem que dividir por sete. 

 

Como a questão já tinha sido resolvida por Victor e Bruno um pouco antes, eles 

já têm as peças que foram cortadas anteriormente. Dessa forma, Bruno já com essas 

peças em mãos, vai colocando-as nos compartimentos da caixa já separada, que está 

com a divisória de 5 partes. 

 

Bruno:  Dois, dois, dois, dois, dois (colocando um par de peças em cada 

compartimento da caixa, até perceber que precisaria continuar em uma outra 

caixa, que já estava próxima, mas não conseguia achar mais peças recortadas 

por eles na ocasião, as quais se misturaram a outras peças também cortadas 

anteriormente, mas que não representavam a mesma fração da salsicha).   

Victor:  Finge, dois, dois (e coloca peças de tamanhos diferentes no 

compartimento da outra caixa).  

Bruno:  Aí vai ficar... (ergue as duas caixas com divisórias de cinco partes para 

que os colegas da outra dupla possam visualizar a distribuição das peças) 

Mário:  Aí em um pão seria dez. 

Pesquisadora:  Dez o quê? 

Mário:  Dez... 

Bruno:  Aqui é um terço, aqui é outro terço (pega três peças de um terço e as 

justapõe sobre a mesa, mostrando que obtém assim uma salsicha inteira). Aqui 

tem sete partes (aponta para o um terço de salsicha que está mais à esquerda, 

na extremidade, e em seguida a tira da mesa, mantendo-a em sua mão). 
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Quanto é sete mais sete? (pega a segunda peça, a que estava ao meio, 

enquanto fala, deixando só uma sobre a mesa) 

Guilherme:  Quatorze. 

Bruno:  Mais sete? (pega a última peça de um terço enquanto fala) 

Mário: Ah, vinte e um.  

Guilherme:  Vinte e um quatorze avos? (fala baixinho e no momento nenhum 

dos colegas nem a pesquisadora o escuta) 

Mário:  Então seria dez vinte e um. 

 

Mário faz o registro escrito, anotando por fim “
�
�”, como na Figura 6.45. 

Pela análise do vídeo, podemos notar que Guilherme menciona “vinte e um 

quatorze avos”. No entanto, durante a atividade, sua fala não foi percebida. O próprio 

participante parece aceitar a resposta dada por Mário sem qualquer questionamento. 

Não sabemos, entretanto, se ele chega a perceber o equívoco cometido, ou se 

simplesmente opta por não continuar a discussão por já aparentar estar cansado. 

Devemos mencionar que Guilherme não aceitou participar da sessão seguinte.  

O fato da pesquisadora não ter entendido a sugestão inicial de trabalhar com 

nonos, pode ter sido um fator que levou Guilherme a se desinteressar pela discussão 

do problema. Ele pode ter desistido da tarefa por sentir que não estava conseguindo 

acompanhar as sugestões dos seus colegas e da pesquisadora.  

Dentre as soluções descritas, considerando todas as sessões, entendemos que 

as Questões 18, 20, 23 e 34, são as que geraram mais dificuldade para os alunos. 

Tais questões envolvem mais de uma peça sendo distribuídas para frações não-

unitárias do pão, sendo os numeradores das frações dividendo e divisora, primos entre 

si. Dessa forma, ainda que tenham conseguido solucionar esses problemas, 

concluindo a divisão necessária de cada uma das peças ao final, o fato da 

pesquisadora não ter realizado uma intervenção que considerasse os pensamentos 

manifestados pelos participantes, parece ter contribuído para que insistissem em 

estratégias que não viabilizaram uma generalização para a resolução desses tipos de 

divisão.   
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6.3.2 Atividades de divisão de frações na ausência do Cachorro-quente  
 

A quinta e última sessão aconteceu quatro dias depois. Guilherme preferiu não 

participar desse encontro, de maneira que Mário realizou as tarefas sozinho. Bruno e 

Victor, que se voluntariaram e estiveram presentes, permanecendo em dupla, não 

conseguiram se concentrar nas atividades propostas e mantiveram um tom de 

brincadeira durante todo o encontro. Por algumas vezes, pela análise do vídeo, 

percebemos Bruno, que estava sentado mais próximo de Mário, olhando o que o 

colega havia registrado, apresentando sua resposta logo em seguida, o que não é 

notado pela pesquisadora no momento. Sendo assim, expressamos a dificuldade de 

analisar as estratégias adotadas por Bruno e Victor, que não chegaram a discutir os 

problemas como esperávamos.   

Duas atividades foram desenvolvidas nesse encontro, “Guardando bolo” e 

“Dividindo frações”. Nessa última, apenas contas de dividir envolvendo números 

fracionários são apresentadas. Nenhum material é disponibilizado além do papel e 

caneta, bem como as folhas com as questões, conforme constam nos Apêndices E e 

F.  

 

 6.3.2.1 Atividades em um outro contexto – Guardando  bolo 
 

O encontro tem início com a pesquisadora distribuindo a lista de questões 

referentes ao “guardando bolo”. Assim, foram propostas 6 questões envolvendo bolos, 

recipientes e suas frações.   

  

1) Se �
& de um bolo inteiro preenche exatamente 2 recipient es, quanto do bolo 

caberá em um recipiente apenas?  

Mário olha para a folha e permanece em silêncio por alguns instantes 

parecendo pensar na Questão 1. Logo em seguida faz a anotação “
�

� em um 

recipiente”, e dá a seguinte explicação.  

 

Mário: Porque você não tem como dividir três quintos por dois, pra dois 

recipientes, então você tem que dividir o denominador e ... quer dizer... você 

teria que dividir mas em fração dividir é multiplicar, e aí daria seis décimos que 
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equivale a três quintos. Aí você pega a metade de seis décimos, que seria três 

décimos, e bota em um recipiente.  

 

2) Se �
6 de um bolo inteiro preenche exatamente �

$ de um recipiente, quanto do 

bolo caberá em um recipiente?  

Mário lê o enunciado da Questão 2, silenciosamente, e anota “
�
� no recipiente” 

como resposta.  

Apesar da pergunta ser colocada em um outro contexto, de recipientes e bolos, 

parece que as estratégias de Mário são as mesmas usadas com o Cachorro-quente. 

Possivelmente, Mário recorre ao instrumento, mesmo que não fisicamente, como já 

havíamos apontado anteriormente, ao solucionar algumas questões do “preparando 

cachorros-quentes”. 

 

3) Se #
& de um bolo inteiro preenche exatamente �

� de um recipiente, quanto do 

bolo caberá em um recipiente?  

Logo depois de fazer a leitura do enunciado da Questão 3, Mário pergunta para 

a pesquisadora se o resultado poderia envolver mais de um bolo. A pesquisadora 

responde que sim e Mário faz seu registro, “
�
� no recipiente”, não apresentando 

qualquer dificuldade para resolvê-lo. 

 

4) Se 1 bolo inteiro preenche exatamente �
& de um recipiente, quanto do bolo 

caberá em um recipiente?  

Mário, inicialmente, registra “1

�”, como solução da Questão 4. Em seguida, 

percebe algum equívoco e anota “1
�
� ou 

�
�”, conforme Figura 6.46. 

 

Figura 6.46 – Resposta de Mário para a Questão 4 do “guardando bolo” 

 
          Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao notar que a dupla Victor e Bruno não estava conseguindo se concentrar para 

resolver a Questão 4, a pesquisadora pede para que Mário fale sobre ela. 

 

Mário: Uma dica bem simples, se falou que um bolo inteiro preenche três 

quintos, falta dois quintos para completar o recipiente inteiro. Então o que você 

vai ter que fazer... Pensa em um jeito que você pode dividir o inteiro para você 

botar nesses dois últimos espaços. Se um bolo... aí pensa, porque ... Não pode, 

por exemplo, só uma dica, não pensa em meio por que se dois meios dá um 

bolo inteiro, então não vai ser ... porque se um bolo inteiro dá três quintos então 

não pode ser um meio, entendeu?  

 

Mário, ao apresentar sua dica, menciona a necessidade de descobrir a fração 

do inteiro que deve “botar nesses dois últimos espaços”. Ao expressar-se dessa 

forma, entendemos que Mário recorre de alguma maneira ao Cachorro-quente, 

parecendo imaginar os espaços criados com a divisória de cinco partes. 

 

5) Se �
# de um bolo inteiro preenche exatamente #

� de um recipiente, quanto do 

bolo caberá em um recipiente? 

Mário, em sua solução para a Questão 5, registra “
�
� e 


�”, e em seguida registra 

“
�
�”. Parece então ter percebido algum equívoco, uma vez que anota “

�
�” depois, 

conforme Figura 6.47.  

 

Figura 6.47 – Resposta de Mário para a Questão 5 do “guardando bolo” 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Apesar de não termos indícios de como Mário pensa na questão e 

consequentemente chega ao resultado, uma vez que ele não faz nenhum gesto que 

permita tal avaliação, podemos fazer uma conjectura a partir da sua resposta. É 
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possível que Mário tenha percebido que, ao distribuir três “meios” de bolo pelo 

recipiente, ele consegue contemplar 
�
� do mesmo, faltando descobrir a fração do bolo 

que cabe ao “sétimo” que resta para completá-lo, de forma semelhante a explicação 

dada por ele mesmo para a solução da Questão 4, concluindo que precisa acrescentar 

ainda um quarto. Interpretamos, assim, que Mário pode estar pensando em uma 

distribuição como a destacada na Figura 6.48.  

  

Figura 6.48 – Interpretação da solução de Mário 

 
                                    Fonte: A autora, 2016. 

 

6) Se �
� de um bolo inteiro preenche exatamente #

� de um recipiente, quanto do 

bolo caberá em um recipiente? 

Mário registra “
�
� ou 1 

� no recipiente” como sua resposta para a Questão 6 e, 

assim como na questão anterior, não notamos nenhum gesto de Mário que indique 

como ele pensou ao resolver o problema.  

Podemos, no entanto, tirar algumas conclusões a partir da solução apresentada 

que, diferentemente da Questão 5, sugere que Mário indica cada quarto do bolo sendo 

dividido ao meio, obtendo assim oitavos do bolo. Dessa forma, é possível que Mário 

esteja imaginando três oitavos do bolo em cada terço do recipiente, realizando uma 

multiplicação por três para descobrir a fração do bolo que cabe no recipiente inteiro, 

nesse caso 
�
�. 

Para a resolução das questões do “guardando bolo”, Mário não utiliza recursos, 

como desenho ou gestos, que permitam alguma análise de como ele pensa ao 

resolvê-las. Parece, entretanto, que Mário faz uma correspondência entre os 

problemas propostos e os do “preparando cachorros-quentes”, ainda que nada tenha 

sido mencionado a respeito, simulando as ações realizadas previamente com o 

Cachorro-quente. Entendemos, assim, que para solucionar as questões, Mário recorre 

ao instrumento matemático, mesmo que não fisicamente, envolvendo-se numa 

atividade percepto-motora-imaginária, o que ele evidencia quando refere-se a dois 

quintos do recipiente como “dois espaços”, ao explicar como pensa sobre a Questão 
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4. Vale enfatizar que Mário resolve todas as questões corretamente, percebendo 

quando comete um equívoco, corrigindo-o em seguida sem qualquer interferência da 

pesquisadora.  

  

6.3.2.2 Contas – Dividindo frações 
 

Na sequência do “Guardando bolo”, a pesquisadora distribui uma outra folha 

de papel, uma para a dupla Victor e Bruno e outra para Mário. Nesta lista constam 

cinco itens com contas de dividir, todas envolvendo frações, conforme encontra-se no 

Apêndice F. A pesquisadora então pede para que os alunos resolvam as contas 

pensando no “Guardando bolo” ou no “Preparando cachorros-quentes”, respondendo 

quanto de bolo terá em um recipiente ou quanta salsicha terá em um pão, 

respectivamente.  

 

1) �
�  ÷  # 

 

Mário inicialmente registra “ 
�
� ” como resultado do Item 1. Ao notar o equívoco, 

a pesquisadora pergunta se ele está pensando em cachorro-quente ou em bolo para 

resolver a conta, e ele responde: “Eu estou pensando em.... acho que em recipientes.  

Como Mário dá uma pausa e demora a falar “recipientes”, parece que ele não 

estava pensando de fato nas questões que resolveu sobre bolos e falou recipientes 

somente para dar uma resposta para a pesquisadora. 

 

Pesquisadora:  Então, se você tem três quartos de um bolo para guardar em 

dois recipientes, quanto vai ficar em cada recipiente? 

Mário:  Não ... é ... porque dividir por dois, geralmente fração, pra gente dividir 

fração, a gente multiplica o número. 

 

A pesquisadora acaba por apresentar a resposta 
�
� como sendo a fração do bolo 

que fica em cada recipiente, e Mário concorda sem nenhum tipo de questionamento: 

”É que é três oitavos em cada um, mas seria seis oitavos no total”.  
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Mário percebe a necessidade de trabalhar com uma equivalência entre as 

frações, a qual de fato o auxiliaria a chegar à solução da conta proposta, como já 

relatamos em situações anteriores. No entanto, parece que não houve uma reflexão 

a respeito do que representaria o resultado dessa divisão, mesmo tratando-se 

explicitamente de uma divisão cujo divisor é um número natural, uma vez que Mário 

apresenta inicialmente como resposta o que ele declara que teria no “total”, indicando 

uma preocupação com uma distribuição mas não com o que seria o resultado da 

divisão.  

 

2)  ��  ÷  �
�4 

A princípio, para resolver o Item 2, Mário tenta duas estratégias antes de 

registrar “
�
� ” como resposta. Pela análise das respostas do “preparando cachorros-

quentes”, percebemos que Mário costuma marcar um X no canto superior esquerdo 

de uma resposta quando pretende indicar que a mesma está errada, o que ele aponta 

no que notamos ser suas tentativas de resolver a conta (Figura 6.49), as quais ele 

próprio percebe estarem imprecisas, sem nenhuma observação ou intervenção da 

pesquisadora.   

Na primeira das tentativas (Figura 6.49), Mário representa dois retângulos, 

sendo um divido em três partes e o outro em dez partes. Parece assim que Mário tenta 

representar � e 


�, indicando alguma comparação entre essas frações, o que poderia 

sugerir a ideia de quotição, uma vez que os retângulos desenhados são bastante 

próximos em tamanho e forma, o que pode assinalar uma comparação de frações da 

mesma unidade.  

No que observamos ser sua segunda tentativa, Mário “arma” uma conta de 

dividir, conforme Figura 6.49. Coloca 
� no divisor e  � no dividendo, o que parece 

substituir por 
�
��  em seguida, por equivalência. Tal troca permitiria a divisão de 

numerador por numerador, e denominador por denominador, levando-o a 
�
� , resultado 

que, pela análise do vídeo, Mário só obtém com auxílio de Bruno e Victor. Não 

conseguimos afirmar, contudo, qual procedimento ele faz para chegar a 0,3 como 

resposta nessa tentativa.   
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Figura 6.49 – Solução de Mário para o Item 2 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Enquanto Mário tentava solucionar o Item 2, a pesquisadora conversava com a 

dupla Victor e Bruno, que também tiveram dificuldade para resolver a conta. A 

pesquisadora então, voltada para a dupla, perguntou “O que significa para vocês um 

terço dividido por um décimo?” Os participantes disseram não ter entendido e a 

pesquisadora então explica que “a gente pode pensar assim, um terço de salsicha 

dividido para um décimo de pão, quanto de salsicha vai ter em um pão?”. Bruno e 

Victor, em seguida, concluíram dez terços.  

Assim que Mário diz para a pesquisadora que não está entendendo o Item 2, 

ela pede para que um dos meninos da dupla explique para Mário como procederam 

para concluir o resultado.  

 

Bruno: Por exemplo, você vai pegar um pão, dividido em dez partes. O número 

que você dividiu e vai colocar um terço em cada, aí vai ficar? Um terço,.. um 

vez dez! 

Mário:  Um vezes dez? Dez.  

 

Ao perceber que Mário não menciona “terços”, Victor explica que “a gente está 

dividindo um terço em cada partezinha”, e acrescenta “um vezes dez e pronto, 

acabou”. 

 

Mário:  Mas dez terços em cada um décimo ou ... 

Pesquisadora:  É um terço para cada um décimo. Um terço dividido para um 

décimo. 

Mário:  Ahhhh ... 
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Victor:  Um terço, um terço, um terço, um terço, um terço ...” (a cada terço 

pronunciado, Victor desloca o dedo no ar, como se estivesse apontando para 

cada uma das dez ‘partezinhas’). 

 

3)  #&  ÷  �5 

Para auxiliá-los com a resolução do Item 3, percebendo a dificuldade dos 

participantes interpretarem as contas como sendo uma das duas situações de partição 

desenvolvidas previamente, a pesquisadora utiliza-se do exemplo de balas sendo 

divididas para crianças, para explicar o resultado de uma divisão com essa ideia. 

Esclarece que o resultado é quanto de bala cada criança recebe, bucando estender 

essa noção para frações. 

 

Pesquisadora: Agora se pegar dez balas para meia criança, quantas balas a 

criança inteira vai pegar? Cada metade de criança, se a gente puder imaginar, 

tem que receber dez, então a criança no total vai ganhar... 

Mário:  Vinte.  

 

A pesquisadora explica que o resultado vai ser quanto uma criança ganha, ou 

quanto que um pão recebe de salsicha ou quanto um recipiente vai armazenar de 

bolo. Enquanto a professora ainda fala, retomando o Item 2, um terço dividido para 

um décimo, para exemplificar a ideia do que é o resultado de uma divisão com ideia 

de partição, podemos observar que Mário olha para a folha de papel e faz um registro, 

o que tudo indica ser a resposta do Item 3, “
�
� ”. E acrescenta: “Eu achei que era mais 

complicado que isso, mas nem é complicado”. 

 

4)  1 ÷  �
&  

Mário ao ver o Item 4, prontamente registra “
�
�” como resposta.  

  

5)  �
#  ÷ �

�  

Mário ao ver o Item 5, prontamente registra “
�
�” como resposta. A pesquisadora 

então pergunta se ele conseguiu perceber alguma regra ao resolver as contas.  
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Mário:  Na verdade eu fiz a maioria das contas na cabeça. Porque... é assim,  a 

regra é assim... quando você tem uma fração, por exemplo, dois quintos para 

um sexto, aí você pega o numerador e multiplica pelo denominador da outra 

fração. Por exemplo, dois quintos para um sexto, aí você pega esse dois quintos 

e pega o seis do um sexto, e aí você multiplica, que dá doze, entendeu?  

Pesquisadora:  Dois com seis que dá doze. E o que que você faz com o cinco, 

dos dois quintos? 

Mário:  O cinco? (fica pensativo por um tempo e não apresenta resposta) 

Pesquisadora: Ficou doze quintos! 

Mário:  E aí você pega o quinto põe com doze e dá doze quintos, mais ou menos 

isso.  

 

Em sua fala, Mário descreve a regra que ele percebe perante um divisor que é 

uma fração unitária, evidenciando a multiplicação do numerador da fração dividendo 

pelo denominador da fração divisora. Apesar de não mencionar o denominador da 

primeira fração, Mário não o negligencia ao resolver a divisão 
#
&  ÷  �5, uma vez que já 

havia apresentado a solução corretamente, “
�
� ”. Os Itens 4 e 5, que envolvem 

divisores que são frações não-unitárias, também são resolvidos por Mário sem 

dificuldades (Figura 6.50). Sendo assim, quando ele afirma que fez a “maioria das 

contas na cabeça”, parece indicar ter encontrado uma regra para esses casos 

também, ainda que não a tenha apresentado verbalmente. 

 

Figura 6.50 – Respostas de Mário para os Itens 4 e 5 

 
                                                  Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os “quintos”, no exemplo utilizado por Mário para explicar a regra, são tratados 

por ele como um detalhe, de forma semelhante à já destacada anteriormente, ao 

descrevermos as soluções apresentadas por Mário e Guilherme do “preparando 

cachorros-quentes”. Entretanto, nos parece que a forma como o Cachorro-quente é 

concebido, considerando as frações da salsicha como unidades iteráveis, possa ter 

favorecido esse tipo de pensamento, em que os participantes engajam-se em uma 

tarefa de contar peças, sendo estas “terços” ou “quartos”, por exemplo, e o 

denominador associado a seus respectivos “nomes”. 

Ao considerarmos que os participantes não conhecem qualquer algoritmo de 

divisão de frações, entendemos que a experiência com o Cachorro-quente tenha 

propiciado as estratégias utilizadas para as soluções das contas apresentadas. 

Entendemos que Mário, ao resolver as contas em silêncio, recorre às suas 

experiências com o instrumento matemático, por meio de uma atividade percepto-

motora-imaginária. 

 

6.3.3 Considerações dos dados  
 
O Cachorro-quente é concebido como um instrumento matemático, segundo 

Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013) e, consideramos, portanto, que a 

competência matemática não pode ser dissociada do instrumento, assim como a 

habilidade de um músico e seu engajamento motor e perceptivo com o instrumento 

são indissociáveis. Dessa maneira, observamos os participantes enquanto esses 

aprendiam a “tocá-lo”, e a sequência das “músicas” que propomos para os 

participantes, obedecia uma ordem que julgamos ser da mais simples para uma de 

maior complexidade. Foram propostos, assim, quatro tipos de “melodia”, as quais 

indicaremos por Tipo 1, 2, 3 e 4, referentes às questões que apontam divisor natural, 

fração unitária, fração própria não-unitária e fração imprópria, respectivamente.   

Inicialmente, os participantes resolveram as questões que indicavam divisores 

naturais, mostrando fluência com o instrumento para o Tipo 1. Ao sugerirmos 

problemas relacionados ao Tipo 2, foi necessária uma intervenção que visava explicar 

como o instrumento poderia ser usado para fornecer as respostas esperadas, nesse 

contexto. Uma observação quanto à interpretação das perguntas formuladas foi 

fundamental, uma vez que ela parece não esclarecer aos participantes aspectos 

importantes da proposta, como o fato de uma quantia maior de salsicha, do que a 
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mencionada no enunciado, poder ser distribuída, e que tal distribuição deve ser 

uniforme. Por exemplo, a pergunta “Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 

salsicha para ½ pão?” não torna explícito que podem ser distribuídas mais do que 

uma salsicha, tão pouco que cada metade do pão deve receber a fração da salsicha 

indicada, mantendo, assim, uma distribuição dos pedaços de salsicha uniformemente 

no pão.  

Dessa forma, entendemos que, se adicionarmos a palavra cada às perguntas 

formuladas, tornando a pergunta anterior em “Quanta salsicha terá em um pão, se eu 

pedir 1 salsicha para cada ½ pão?, as ideias corretas podem ser transmitidas. 

Contudo, após uma intervenção que visava esclarecer esses aspectos da proposta, 

os problemas foram resolvidos na sequência como se a palavra cada tivesse sido 

inserida.   

Para a resolução das questões relacionadas ao Tipo 2, percebemos uma 

fluência do participantes com o Cachorro-quente, inclusive nos casos em que não era 

possível uma representação com as peças do instrumento, indicando uma provável 

“atividade percepto-motora-imaginária”, como sugerido por Nemirovsky e Ferrara 

(2009). Concluímos, assim, que os participantes aprenderam a “tocar” a melodia Tipo 

2, em “ritmos diferenciados”.  

Para a resolução das questões relacionadas ao Tipo 3 e Tipo 4, os participantes 

identificaram que precisavam descobrir primeiramente a fração da salsicha referente 

a cada fração unitária do pão, sendo esse o único aspecto que os diferencia dos 

problemas do Tipo 2. Em algumas situações, quando o numerador da fração da 

salsicha era múltiplo do numerador da fração do pão, apenas uma distribuição 

adequada das peças era suficiente. Nos demais casos, para resolverem os 

problemas, os participantes demonstraram já ter alguma experiência relativa à divisão 

de frações por um número natural, anterior às sessões de pesquisa. Trouxeram, 

assim, a ideia de que “se você divide é como se fosse multiplicar” e “multiplicar é dividir 

na fração”, multiplicando o denominador da fração pelo respectivo número natural.  

Como destacado por Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013), percebemos, 

em alguns casos, uma discordância dos participantes ao “tocarem” melodias do Tipo 

3 e do Tipo 4. Assim, não podemos afirmar que Mário e Guilherme tornaram-se 

fluentes com o instrumento para esses problemas, no entanto, considerando que a 

transição dessa discordância para a integração percepto-motora é uma etapa para a 

fluência, interpretamos que a mesma poderia ter sido alcançada mediante mais 
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situações do Tipo 3 e do Tipo 4, para que, dessa maneira, os participantes pudessem 

ter mais “prática” com o instrumento. 

Mário, ao deparar-se com as questões do “guardando bolo”, provavelmente 

simulou suas ações perante os problemas dos “cachorros-quentes”, ou seja, houve 

re-enação dos estados perceptivos e motores adquiridos durante a experiência com o 

instrumento matemático. Dessa forma, para resolver as questões dos bolos e 

recipientes, Mário recorreu ao Cachorro-quente em um ato de imaginação, engajando-

se em uma atividade percepto-motora-imaginária.  

As situações do guardando bolo são relacionadas às melodias, dos Tipos 1, 2 

e 3, e pudemos constatar que o participante, ao resolvê-las, ou ainda, ao “ouvir o som 

que ele mesmo produzia” ao “tocar” o instrumento imaginado, era capaz de identificar 

quando cometia algum erro, conseguindo, em seguida, tocar a música corretamente, 

como quando resolve as Questões 4 e 5, por exemplo, conforme mencionamos na 

Seção 6.3.2.1. 

Apesar de termos nos baseado na sequência de questões do estudo de Gregg 

e Gregg (2007), para propor o “guardando bolo”, não formulamos perguntas 

intermediárias, como relatamos no Capítulo 2. Esses autores, visando promover 

estratégias de soluções para a compreensão do algoritmo “inverte e multiplica”, a cada 

questão formulada, no caso de divisores que são frações não-unitárias, faziam uma 

pergunta intermediária, orientando os participantes a descobrirem quanto do bolo 

cabia a cada fração unitária do recipiente, primeiramente. 

Mário resolveu as questões do “guardando bolo” sem grandes dificuldades. Ao 

recorrer ao Cachorro-quente, por um ato de imaginação, para solucioná-las, parece 

ter incorporado a forma do instrumento, o qual enfatiza as frações não-unitárias como 

a composição de frações unitárias, tendo, possivelmente, essa característica do 

material conduzido as ações do participante, de maneira similar às perguntas 

intermediárias no estudo de Gregg e Gregg (2007).  

Considerando que os participantes não foram instruídos formalmente a respeito 

de divisão de frações, e partindo da hipótese de que o tema poderia ser introduzido 

por meio do Cachorro-quente, observamos como os mesmos resolviam contas de 

dividir a partir da sugestão de imaginarem que estão preparando cachorros-quentes 

ou guardando bolos. Mário, ao tentar resolver a conta 

�  ÷ 


�, sendo esta a primeira 

com divisor fracionário (melodia Tipo 2), faz duas tentativas. A primeira delas envolve 
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a representação parte-todo das frações 

� e 


�, e a segunda, “armar” uma conta de 

divisão.  

Consoante com os relatos de Ball (1988), ao olhar a sentença 

�  ÷ 


�, Mário 

parece interpretá-la como sendo um “problema de fração”, utilizando, assim, o recurso 

do desenho para pensar em como solucioná-lo. Não sendo bem sucedido com a 

estratégia de frações, Mário “arma” uma conta de dividir, colocando as frações no 

lugar que cabem ao dividendo e divisor, respectivamente, conforme Figura 6.49. Com 

essa nova estratégia, Mário parece perceber alguma inconsistência, chegando a um 

impasse e não conseguindo resolver a conta.   

De acordo com Barsalou (2009), uma conceitualização situada abrange 

componentes multimodais que representam uma situação familiar. Dessa forma, ao 

deparar-se com a conta de dividir envolvendo frações, um modelo de representação 

de frações tornou-se ativo, primeiramente, conforme Figura 6.49. Ao notar que as 

previsões iniciais com esse modelo não aconteceram como esperado, uma vez que 

ele não conseguiu encontrar nenhuma estratégia para resolver a conta com as 

representações feitas, uma nova conceitualização é recuperada, nesse caso a de 

divisão, certamente a partir do símbolo “÷”. Este símbolo, por sua vez, parece ter 

ativado a componente de “armar a conta”, sendo esta uma sequência que o 

participante provavelmente experienciou diversas vezes anteriormente, ao efetuar 

contas de dividir.  

A dificuldade do participante, inicialmente, frente à tarefa de dividir as frações, 

é justificada pelo fato de que o mesmo não teve qualquer experiência ou instrução 

formal a respeito. No entanto, a partir de uma intervenção que visava trazer uma 

interpretação de partição para a divisão proposta, apoiada nas experiências com o 

“preparando cachorros-quentes” e “guardando bolo”, as demais contas foram 

desenvolvidas por Mário, sem qualquer esforço aparente. Interpretamos, assim, que 

para solucioná-las, o participante engajou-se em atividades percepto-motora-

imaginárias, utilizando, dessa forma, o Cachorro-quente, mesmo que não fisicamente.  

Ainda que não tenhamos por objetivo uma dedução do algoritmo de divisão de 

frações “inverte e multiplica”, percebemos, nas falas de Mário, que este consegue 

identificar uma regra para divisões do tipo  
�
� ÷ 

(, com �, �, ) e * números naturais: 
�
� ÷


( = �

� . * = �.(
�  (melodia Tipo 2). Acreditamos, assim, que o Cachorro-quente possa 
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colaborar para a compreensão dos procedimentos do algoritmo, destacando o papel 

de atividades percepto-motora-imaginárias promovidas pelo instrumento.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao longo deste trabalho, realizamos questionários e entrevistas buscando as 

concepções dos participantes a respeito de divisão, e nossos dados, como 

descrevemos no Capítulo 5, corroboram que conceitualização é situada. Além de 

evidenciarmos que a primeira ideia que ocorre aos participantes relativa à divisão é a 

de partição, nosso estudo mostra as situações que são evocadas por eles, ou ainda, 

as componentes simuladas dessa conceitualização situada. 

Os dados mostram que os participantes não separam o conceito de divisão das 

situações que elaboraram, que concluímos tratarem-se de situações escolares 

vivenciadas, e que as ações por eles simuladas são aquelas realizadas nos problemas 

apresentados. Corroboramos, assim, as ideias de Barsalou (2009), que afirma que 

uma conceitualização situada abrange componentes multimodais que representam 

uma situação familiar. 

Tendo como um de nossos objetivos identificar aspectos multimodais 

associados ao conceito de divisão, assinalamos que as situações apontadas pelos 

participantes apresentam a configuração “alguma coisa para ser dividida entre 

pessoas”, sendo “alguma coisa” frequentemente associado a alimentos, dentre eles 

balas, pizza e chocolate, e “pessoas” associado a amigos, irmãos e filhos, por 

exemplo. Entendemos que esta componente, que é multimodal, pode também incluir 

gestos, como sugere a própria pesquisadora ao falar sobre divisão durante uma das 

entrevistas, ou quando Rafael e os alunos de uma turma do 6º ano transparecem certa 

alegria e empolgação ao mencionar chocolate e outros doces em situações de 

partilha, como apontamos no Capítulo 5.  

Ao separarmos a divisão de frações em dois casos, a divisão de uma fração 

por um número natural e aquela em que o divisor é fracionário, nossos resultados 

mostram que o primeiro caso é tratado da mesma maneira que a divisão de um 

número natural por um número natural, como sendo um caso particular deste, uma 

vez que as situações que elas evocam estão no mesmo contexto descrito, “alguma 

coisa para ser dividida entre pessoas”. De outro modo, o caso em que o divisor é 

fracionário é tratado como algo separado. Primeiramente, o algoritmo de divisão de 

frações “inverte e multiplica” é evocado, em seguida, alguns participantes apresentam 

situações com a ideia de quotição, enquanto a maioria não descreve nenhuma 

situação, conforme destacamos na Seção 5.3. 
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Essa informação confirma os resultados apresentados por Ball (1988), que 

indica uma interpretação da divisão de frações mais próxima de um procedimento 

algorítmico, e que, diante da tarefa de apresentarem alguma situação que 

correspondesse à divisão 1 �
� ÷ 

�, os participantes buscavam primeiramente situações 

de partição, sem sucesso, e somente em seguida, situações com a ideia de quotição, 

o que foi apresentado por alguns deles apenas. 

Ao apontarmos que a conceitualização de divisão evoca situações escolares, 

supomos que o mesmo aconteça para a divisão de frações. Analisamos como o tema 

é abordado em dois livros didáticos e percebemos um tratamento diferenciado entre 

os dois casos, divisão de uma fração por um número natural e aquela em que o divisor 

é fracionário. O primeiro é associado apenas à ideia de partição e o segundo apenas 

à ideia de quotição, da mesma maneira que nossos dados mostram. Sendo assim, é 

possível que a abordagem nos livros didáticos e, consequentemente as situações 

escolares experienciadas, justifiquem tal panorama para a divisão de frações.  

Enfatizando a importância de atividades que envolvam situações de quotição e 

partição para o ensino-aprendizagem da divisão, estendemos tal relevância para a 

divisão de frações com o objetivo de tratar esse tema em um mesmo contexto que a 

divisão de números naturais.  Apesar de encontrarmos essas duas ideias relacionadas 

à divisão de frações nos livros analisados, identificamos uma ruptura na abordagem, 

e destacamos assim a necessidade de atividades escolares que englobem a divisão 

de uma fração por um número natural com a ideia de quotição, assim como de 

atividades que explorem a ideia de partição com divisores fracionários. 

Diante dessas duas lacunas encontradas, dentre os participantes que 

responderam aos questionários e entrevistas, Rodrigo, um professor de Matemática, 

é o único que traz a ideia de partição para o caso em que o divisor é fracionário, sem 

conseguir explicar, todavia, o que seria o resultado da divisão. Ele explica que 

compreende a divisão de frações como “alguma coisa” para “meia pessoa”, e refere-

se a um “conceito de densidade”, o que parece ser uma licença que o permite 

mencionar a fração de uma pessoa, provavelmente por notar a excentricidade da 

situação mencionada. 

Objetivamos com a presente pesquisa trazer uma abordagem partitiva para a 

divisão de frações, colaborando assim para a diminuição das restrições evidenciadas, 

as quais foram identificadaas nos livros didáticos analisados e nos resultados dos 
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questionários e entrevistas realizados em nosso estudo, conforme já mencionamos. 

Por conseguinte, diante de um referencial teórico que reconhece o papel da percepção 

e de atividades sensório-motoras para a cognição, tivemos por objetivo desenvolver 

um instrumento matemático para essa finalidade. 

Assim, para fornecer formas multimodais de situar a ideia de partição para 

frações, o Cachorro-quente foi desenvolvido, sendo esta a terceira versão do 

instrumento matemático idealizado. Ao longo da pesquisa, participantes de diferentes 

níveis de escolaridade realizaram as propostas feitas com as diferentes versões, 

incluindo alunos do Ensino Fundamental, licenciandos e professores de Matemática, 

dentre eles Rodrigo. 

Dessa maneira, pudemos identificar um mecanismo que emerge das interações 

com o instrumento, em suas diferentes versões, o qual ressalta a ideia de partição 

para frações. A partir da experiência com o Cachorro-quente, por exemplo, Rodrigo 

percebeu que poderia considerar como resultado da situação apresentada por ele 

previamente, “alguma coisa para meia pessoa”, aquilo que uma “pessoa inteira” 

recebe. A interpretação do resultado de uma divisão partitiva, como sendo o que o 

todo recebe ao final de uma distribuição, parece compreender uma noção que não é 

intrínseca à ideia de partição, de que mais coisas podem ser distribuídas do que aquilo 

que é enunciado inicialmente, podendo o resultado ser maior, sendo esta ideia 

moldada pelas experiências dos participantes com o instrumento.  

A partir das interações com o Cachorro-quente, Rodrigo conseguiu encontrar a 

resposta que procurava, para dar sentido à maneira como pensava a divisão com 

divisor fracionário, fazendo também uma relação com o algoritmo “inverte e multiplica”, 

conforme descrito na Seção 6.2.1. Além de Rodrigo, outros participantes parecem 

encontrar sentido para a divisão de frações e para o algoritmo, a partir das 

experiências com o instrumento matemático, nas suas diferentes versões. 

Quanto ao algoritmo citado, paralelamente ao desenvolvimento do Cachorro-

quente, encontramos em Gregg e Gregg (2007) uma sequência de perguntas visando 

a compreensão dos procedimentos nele envolvidos, associando-o a problemas de 

partição. Os autores, na conclusão de seu trabalho, apontam a necessidade de mais 

estudos que investiguem a influência das questões por eles sugeridas, dentre outras 

envolvendo partição, numa tentativa de dar sentido ao algoritmo “inverte e multiplica”.   

Na presente pesquisa, analisamos os procedimentos e estratégias adotadas e 

as características de pensamentos manifestados por dois alunos, Mário e Guilherme, 
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do 6º ano do Ensino Fundamental com o Cachorro-quente, enquanto eles aprendiam 

a “tocá-lo”, numa referência a Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013) que 

correlacionam práticas matemáticas a práticas musicais, não dissociando, assim, a 

competência matemática do participante de sua interação com o referido instrumento, 

ainda que não fisicamente. Dessa maneira, com um referencial teórico que reconhece 

o papel do corpo para a cognição, considerando uma forma de aprendizagem que 

envolve ação e percepção, propomos duas sequências de perguntas, “preparando 

cachorros-quentes” e “guardando bolo”, as quais foram baseadas no trabalho de 

Gregg e Gregg (2007). 

Para interpretarmos os dados, consideramos o papel da simulação 

(BARSALOU, 2008) para cognição, ao destacarmos a re-enação dos estados 

perceptivos e motores adquiridos pelos participantes durante a interação com o 

instrumento matemático, mesmo em situações diferentes do contexto em que ele é 

apresentado. Também destacamos o papel da imaginação matemática, 

reconhecendo o engajamento dos participantes em atividades percepto-motora-

imaginárias evidenciadas por suas falas e gestos. Dessa forma, entendemos que o 

Cachorro-quente, mesmo quando não presente concretamente, é trazido em quase-

presença pelos participantes, conforme sugerem Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel 

(2012), permitindo o desenvolvimento das atividades propostas mesmo na sua 

ausência física, o que nos ampara na afirmação de que não dissociamos as ações 

dos participantes do instrumento matemático.  

Primeiramente, analisamos o engajamento de Mário e Guilherme com o 

Cachorro-quente, para a resolução da primeira sequência de questões, e concluímos 

que os mesmos conseguiram obter fluência com o instrumento. Mário, ao resolver a 

segunda sequência de problemas, o “guardando bolo”, parece recorrer às ações 

realizadas com o Cachorro-quente, mesmo na sua ausência, e em um contexto 

diferente do proposto com o instrumento, o que ele evidencia ao mencionar “espaços” 

em sua explicação sobre como pensa em relação aos problemas dos bolos, em uma 

referência aos compartimentos que o Cachorro-quente propicia. Dessa forma, 

percebemos que, um ato de simulação das experiências com o “preparando 

cachorros-quentes”, permitiu o engajamento do participante em uma atividade 

percepto-motora-imaginária, para a resolução do “guardando o bolo”.   

Ao nos questionarmos se o assunto divisão de frações poderia ser introduzido 

por meio das experiências com o Cachorro-quente, a análise dos dados nos permite 
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afirmar que sim, visto que Mário resolve as contas propostas, da tarefa que chamamos 

de “dividindo frações”, somente a partir das experiências com o instrumento, sem 

qualquer instrução formal prévia a respeito do tema. Contudo, apesar de termos 

proposto problemas envolvendo frações impróprias com o Cachorro-quente, devemos 

destacar a necessidade de um estudo que englobe também tais frações na ausência 

do instrumento, uma vez que, desta maneira, somente frações próprias foram 

sugeridas em nossa pesquisa.  

Mário, que resolveu as contas de dividir propostas somente após uma 

intervenção que visava uma correspondência entre as contas e os problemas do 

“preparando cachorros-quentes” e “guardando bolo”, chega a uma regra que nos 

remete ao algoritmo “inverte e multiplica”, para o caso específico em que o divisor é 

uma fração unitária. De modo geral, a regra enunciada por Mário pode ser 

apresentada da seguinte maneira: 
�
� ÷ 

( = �
� . * = �.(

� , para �, �, ) e * números naturais.  

Assim, respondemos às duas questões de pesquisa. A primeira delas visava 

as estratégias que emergem das interações com um instrumento matemático que 

permite a ideia de partição para frações. Na fala de Mário, conforme descrito no 

Capítulo 6, percebemos que o participante ao resolver as questões do “guardando 

bolo”, por exemplo, buscava primeiramente a fração do bolo que correspondia à cada 

fração unitária do recipiente, chegando em seguida ao resultado por uma 

multiplicação, para encontrar assim quanto cabia no recipiente inteiro. Essa estratégia 

foi moldada pelas interações do participante com o instrumento, o que ele revela ao 

mencionar “espaços do recipiente”, em uma referência aos compartimentos 

possibilitados pelo Cachorro-quente. 

A segunda questão destinava-se ao papel da percepção e de atividades 

sensório-motoras na construção de significados para divisão de frações, para 

abstração matemática e generalização. Nossos dados mostram como as ações com 

o Cachorro-quente possibilitaram generalizações, a partir do envolvimento dos 

participantes em atividades percepto-motora-imaginárias, diante de situações cujo 

uso do instrumento era limitado ou impossibilitado, até mesmo pela sua ausência. 

Nesses casos, ações imaginadas puderam ser identificadas pelos gestos dos 

participantes, que apontavam peças e compartimentos imaginários, de forma 

semelhante à viabilizada pelo instrumento. Além dos gestos, as falas também 
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evidenciavam o Cachorro-quente quase-presente, quando os participantes referiam-

se a partes do instrumento imaginado ou ausente. 

Consideramos, assim, que ao enunciar uma regra de divisão de frações para o 

caso em que o divisor é uma fração unitária, por exemplo, tal generalização é 

concebida por Mário a partir do reconhecimento de suas próprias ações imaginadas, 

como consequência de suas interações com o Cachorro-quente concretamente. 

Identificamos, dessa maneira, que o engajamento em atividades percepto-motoras 

pode tornar-se parte importante para o significado da divisão de frações, propiciando 

uma generalização dos procedimentos envolvidos na operação. Destacamos também 

o papel da imaginação para abstração matemática, e as relações destas abstrações 

com o instrumento fornecido, ao considerarmos que abstração está relacionada à 

apreciação consciente das generalizações implicadas nas falas e gestos dos próprios 

sujeitos, como sugerem Healy e Fernandes (2011).  

 As nossas análises indicam que nas tentativas dos participantes de identificar 

propriedades gerais não houve uma separação entre o concreto e o abstrato, já que 

mesmo quando os materiais não foram manipulados fisicamente, tal ato foi imaginado. 

Em suma, os resultados apresentados indicam que aprender a tocar o instrumento 

Cachorro-quente parece contribuir para a compreensão dos procedimentos do 

algoritmo “inverte e multiplica” e permite uma abordagem partitiva no caso em que o 

divisor é fracionário. 

 Podemos apontar sugestões para investigações futuras, como uma pesquisa 

com participantes deficientes visuais, por exemplo, uma vez que o Cachorro-quente 

propicia também uma experiência tátil. Uma investigação com participantes que já 

estão familiarizados com o algoritmo “inverte e multiplica” também pode ser indicada, 

analisando se as interações com o Cachorro-quente possibilitam alguma mudança na 

forma como estes percebem a divisão de frações.  

Nossa experiência indica certa resistência de alguns alunos que já conheciam 

o algoritmo “inverte e multiplica”, em engajarem-se em atividades imaginativas com o 

Cachorro-quente, visto que recorriam ao algoritmo sempre que encontravam alguma 

dificuldade maior com o instrumento. Por outro lado, a empolgação de professores e 

licenciandos em Matemática perante às atividades, verificando se de fato as ações 

correspondiam aos procedimentos algorítmicos, encontrando uma justificativa para 

uma regra já conhecida, nos faz acreditar que devemos considerar um estudo mais 

aprofundado com participantes que já estão familiarizados com o algoritmo.  
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Em uma das entrevistas realizadas, identificamos “Joãozinho” como uma 

componente da conceitualização situada de divisão para os alunos de uma turma do 

6º ano, o qual parece representar situações escolares vivenciadas, como “balas 

divididas entre crianças”, intrínsecas ao conceito de divisão para os participantes. 

Questionamo-nos, assim, se diante de uma proposta que coloca “Joãozinho 

preparando cachorros-quentes”, de forma análoga, as interações com o instrumento 

matemático tornaríam-se componentes da conceitualização de divisão de frações. 

Dessa forma, em um estudo futuro, poderíamos observar as situações de divisão de 

frações que emergem de participantes que engajaram-se previamente em atividades 

com o Cachorro-quente, e se este modificaria de alguma maneira o panorama 

apresentado, que situações com divisor fracionário são associadas apenas ao 

algoritmo e à quotição.  
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APÊNDICE A – Salsichas para cachorros  
 
 
Em um canil devem ser distribuídas salsichas para os cachorros que lá estão.  No 

entanto, não sabe-se a quantidade total de salsichas, nem tão pouco quantos 

cachorros estão no canil. Sabe-se apenas a maneira com que essa divisão deve ser 

feita, e que a mesma deve ser justa, ou seja, todo cachorro deve receber a mesma 

quantidade de salsichas que os demais.   

Agora vocês devem registrar a quantidade de salsichas que cada um dos cachorros 

vai comer por dia, no período de 20 dias. Vamos lá! 

 

1º dia:  No primeiro dia de registro, a cada 2 cachorros do canil, havia 6 salsichas para 

serem divididas entre eles. Quantas salsichas cada cachorro recebe? Registre sua 

resposta. 

2º dia:  No dia seguinte havia apenas 1 salsicha para ser dividida a cada 2 cachorros 

do canil. Quantas salsichas cada cachorro recebe? Registre sua resposta. 

3º dia:  No terceiro dia, havia mais salsichas do que no dia anterior. Neste dia deveriam 

ser distribuídas 3 salsichas para cada ½ cachorro. Quantas salsichas cada cachorro 

recebe?  Registre sua resposta. 

4º dia:  No quarto dia, para cada par de cachorros, havia 
�
� de salsicha para serem 

divididas entre eles. Quantas salsichas cada cachorro recebe? Registre sua resposta. 

5º dia:  No quinto dia, a cada 
�
� de cachorro, havia 3 salsichas para serem divididas. 

Quantas salsichas cada cachorro recebe? Registre sua resposta. 

 

Vamos refletir!  Das divisões realizadas nos cinco primeiros dias, o que significa cada 

resultado obtido?  
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Vocês devem seguir realizando as divisões, a cada dia, conforme indicado. Lembrem-

se que vocês estão dividindo salsichas para cachorros. Vamos continuar! 

 

6) 5 ÷ 2 

 

14)  �� ÷ 
� 

 

7)  
� ÷ 2 

 

15)  � ÷ 
� 

 

8) 3 ÷ �
� 

 

16)  �� ÷ �
� 

 

9)   �
� ÷ �

� 

 

17)  � ÷ �
� 

 

10)  �� ÷ 
� 

 

18) 1÷ �
� 

 

11)  � ÷ 
� 

 

19)  � ÷ 2 

 

12)  
� ÷ 

� 

 

20)  � ÷ �
� 

 

13) 3 ÷ 
� 

 

 

 

Agora responda: Em que dia cada cachorro comeu mais? E menos? 
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APÊNDICE B – Preparando cachorros-quentes (Fase 2) 
 
 
Márcia é a vendedora do melhor hot-dog do bairro. Seu diferencial é montar hot-dogs 

com a quantidade de salsicha que o cliente pedir. Certo dia, um freguês fez o seguinte 

pedido: "Márcia, eu quero dois hot-dogs, mas só quero 

� salsicha. Dá para fazer?". 

Márcia ficou com aquela "cara de interrogação", tentando solucionar o pedido. Quanto 

de salsicha terá em cada pão? 

Você pode ajudar Márcia a resolver a questão? Para isto, receberá um kit contendo: 

1 caixa representando o pão; divisórias para dividir o pão em 2, 3, 4 e 5 partes iguais; 

e peças em E.V.A. (espuma vinílica acetinada) que representam a salsicha e suas 

partes 1, 

� , 

� , 
� e 


�. 

Antes disso, vamos resolver outras situações. Considere cada situação como um 

pedido de um freguês da Márcia. Registre suas respostas. 

1) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 6 salsichas para 2 pães?  

2) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 1 salsicha para 2 pães?  

3) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 10 salsichas para 3 pães? 

4) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 
�
� de salsicha para 2 pães?  

5) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 1 salsicha para 

� pão?  

6) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 2 salsichas para 

� de pão?  

7) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 

� de salsicha para 


� de pão?. 

8) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 
�
� de salsicha para 


� pão?  

9) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 1 salsicha para 
�
� de pão?  

10) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 2 salsichas para  
�
� de pão?  

Voltando ao pedido do freguês.... 

11) Quanta salsicha terá em um pão, se eu tiver 

� salsicha para 2 pães? 
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APÊNDICE C – Guardando bolo (Fase 2) 
 

 

No final de uma festa, sobrou uma certa quantidade de bolo, que por sua vez precisa 

ser guardado em recipientes. Descubra quanto bolo caberá em cada recipiente. 

Vamos lá!  

 

1) Se um bolo inteiro preenche exatamente 3 recipientes, quanto do bolo caberá em 

um recipiente apenas? 

2) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 3 recipientes, quanto do bolo caberá 

em um recipiente apenas?      

3) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 


� recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 

4) Se um bolo inteiro preenche exatamente 
�
� de um recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 

5) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 

�
� recipientes, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 

 

Vamos conversar um pouco... 

∗ Quais estratégias você usou para solucionar os problemas do bolo? 

∗ Você pode relacionar os problemas dos cachorros-quentes e dos bolos? De 

que maneira? 

∗ Você sentiu mais dificuldade em resolver algum tipo de problema? Qual? 
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APÊNDICE D – Preparando cachorros-quentes (Fase 3) 
 

 

Márcia é a vendedora do melhor hot-dog do bairro. Seu diferencial é montar hot-dogs com a 

quantidade de salsicha que o cliente pedir. Certo dia, um freguês fez o seguinte pedido: 

"Márcia, eu quero dois hot-dogs, mas só quero 

� salsicha. Dá para fazer?". Márcia ficou com 

aquela "cara de interrogação", tentando solucionar o pedido. 

Quanto de salsicha terá em cada pão? 

Você pode ajudar Márcia a preparar cachorros-quentes para seus clientes? Para isto, receberá 

um kit contendo: 1 caixa representando o pão; divisórias para dividir o pão em 2, 3, 4 e 5 partes 

iguais; e peças em E.V.A. (espuma vinílica acetinada) que representam a salsicha e suas partes 

1, 

� , 

� , 
� e 


�. 

Considere cada situação a seguir como um pedido de um freguês da Márcia. Registre suas 

respostas. 

1) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 6 salsichas para 2 pães?  

2) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 2 pães?  

3) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 7 salsichas para 3 pães? 

4) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 2 pães?  

5) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 

� pão?  

6) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 

� de pão? 

7) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para 

� de pão? 

8) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

9) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

10) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

11) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� pão?  

12) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� de pão?  

13) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 
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14) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

15) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão?  

16) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão?  

17) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão?  

18) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para  
�
� de pão?  

19) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� salsicha para 

�
� de pão? 

20) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

21) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 

�
� de pão? 

22) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 

�
� de pão? 

23) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

24) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 

25) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

26) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


�  pão? 

27) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 


� de pão? 

28) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� de pão? 

29) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 


� de pão? 

30) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� de salsicha para 

�
� de pão? 

31) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 1 salsicha para 
�
� de pão? 

32) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 2 salsichas para 
�
� de pão? 

33) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 

� salsicha para 

�
� de pão? 

34) Quanta salsicha terá em um pão, se eu pedir 
�
� de salsicha para 

�
� de pão? 
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APÊNDICE E – Guardando bolo (Fase 3) 
 

 

No final de uma festa, sobrou uma certa quantidade de bolos, que por sua vez precisam ser 

guardados em recipientes. Descubra quanto bolo caberá em cada recipiente. Vamos lá!  

 

1) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 2 recipientes, quanto do bolo caberá em um 

recipiente apenas?  

 

 

 

2) Se 

� de um bolo inteiro preenche exatamente 


� de um recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente?  

 

 

 

3) Se 
�
� de um bolo inteiro preenche exatamente 


� de um recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente?  

 

 

 

4) Se 1 bolo inteiro preenche exatamente 
�
� de um recipiente, quanto do bolo caberá em um 

recipiente?  

 

 

 

5) Se 

� de um bolo inteiro preenche exatamente 

�
� de um recipiente, quanto do bolo caberá 

em um recipiente? 
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APÊNDICE F – Dividindo frações (Fase 3) 
 

 

Para resolver as operações a seguir, você pode imaginar que está preparando cachorros-

quentes para os clientes de Márcia ou ainda que está guardando bolos em recipientes no final 

de uma festa. Dessa forma, sua resposta deve ser quanto de salsicha terá em um pão ou 

quanto de bolo caberá em um recipiente. Vamos lá! 

 

1)   
�
�  ÷  2 

2)   

�  ÷  

� 

3)  ��  ÷  � 

4)  1 ÷  
�
�  

5)  

�  ÷ 

�
�  

 
 


