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RESUMO

A dificuldade de alunos no aprendizado das frações é uma discussão recorrente em pesquisas que tratam do ensino da matemática escolar e em 
documentos que orientam sistemas de ensino. As pesquisas relacionam as dificuldades e os erros dos alunos à transposição entre os conjuntos 
dos naturais e racionais, à ausência do estudo das diferentes ideias das frações e ao modo de apresentar esses números apenas como signos. 
Estas mesmas dificuldades aparecem expostas nos documentos que organizam os resultados das avaliações em larga escala, como a Prova Brasil, 
e que declaram insatisfatório o aprendizado dos números racionais pelos alunos da escola básica, justificado nas ausências conceituais presentes 
no ensino desses números. A hipótese é que a análise dos descritores e das questões dos exames nacionais pode contribuir para identificar o que 
se valoriza com relação à proficiência nas frações e assim entender as escolhas do que se deve ensinar, considerando que as informações do 
desempenho dos estudantes nestes exames associadas às do rendimento escolar, determinam o indicador de qualidade educacional (IDEB). Os 
documentos selecionados para análise são: (a) pesquisas que destacam a dificuldade das frações; (b) diretrizes da Prova Brasil; (c) Nota Técnica 
das Avaliações; (d) itens da Prova Brasil e respectivas orientações para os professores a respeito das questões do exame. O método utilizado para 
examinar os documentos é a análise retórica porque permite revelar os valores, as crenças e o que se diz desejável para os atores sociais. Estes 
documentos, de acordo com os grupos (pesquisadores, professores, matemáticos, elaboradores de itens dos exames, etc.) ao explicitar as 
dificuldades e erros dos alunos no aprendizado das frações e das concepções do que venha a ser o aprendizado desse número, apresentam o 
problema do aprendizado de modo difuso e controverso. A dita proficiência em Matemática que os exames declaram avaliar assume significado 
diferente daquele que pressupõe a identificação do conhecimento de frações e a capacidade de criar estratégias de resolução de problemas, 
embora as diretrizes, por meio dos descritores, afirmem o contrário. A Matriz de Referência da Prova Brasil admite que está estruturada sobre o 
foco da resolução de problemas entretanto, os itens da prova já apresentam a formulação do modelo pronto impedindo a observação das etapas 
de resolução. A adequação do conteúdo matemático aos itens dos exames caracteriza-se por uma redução ao que os diferentes grupos dizem 
considerar como necessário para o aprendizado. No entanto, a relevância atribuída a esse instrumento de medida e as informações obtidas a 
partir dele determinam tomadas de decisão a respeito das ações nos processos educativos. Além disso, direcionam as orientações destinadas aos 
professores para um conteúdo matemático reduzido e incompleto orientado em função das limitações do próprio exame. A análise das questões 
mostra que privilegiam um único modelo de fração (parte-todo) e a valorização de regras e procedimentos de cálculo. Considerando a influência 
dos exames no ensino, provavelmente serão estes também os aspectos priorizados e trabalhados pelos professores. Possibilidade esta ratificada 
pelas pesquisas analisadas e que apontam para os erros dos alunos no aprendizado das frações. Esta afirmação se sustenta no fato dos exames 
orientarem e até determinarem a extensão do conteúdo e abordagem das frações e que desconsidera o reconhecimento desses números em 
diversas representações, a resolução de problemas utilizando o conhecimento cotidiano e as representações simbólicas. Desse modo, a 
dificuldade dos alunos quando se deparam com as frações advém do modo como são ensinadas e que parece ser determinado pelos exames.
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