
Recebido em:
07/07/2017

Aprovado em:
07/07/2017

Editor Respo.: Veleida
Anahi

Bernard Charlort
Método de Avaliação:
Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

O USO DO FRAC-SOMA NO ENSINO DE FRAÇÕES COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM

LANA THAIS SANTOS SILVA
DANILO MENDONÇA BARRÊTO
MARTA ÉLID AMORIM

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO

O presente artigo descreve a aplicação de uma atividade diferenciada no ensino de Fração e buscou-se verificar se a
utilização do Frac-soma como ferramenta metodológica provocava melhoria da aprendizagem de frações no Ensino
Fundamental. Objetivou-se com este estudo mostrar as contribuições do material manipulável na desmistificação e
reflexão do Ensino de Matemática. Com esse intuito, para validar essa atividade foram utilizados procedimentos
metodológicos referentes a dados quanti-qualitativos com respeito à comparação das resoluções de dois questionários
aplicados em cada aluno. Ao comparar o desempenho de cada um destes questionários foi notório o avanço dos
mesmos. Assim, conclui-se que a utilização do Frac-soma como ferramenta metodológica possibilita que os alunos
tenham uma aprendizagem mais eficiente dos conceitos matemáticos estudados.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Matemática, Frações, Frac-Soma.

ABSTRACT

This article describes the application of a differentiated activity in the teaching of Fraction and sought to verify if the use
of Frac-soma as a methodological tool led to an improvement in learning of fractions in Elementary School. The
objective of this study was to show the contributions of the manipulative material in the demystification and reflection in
the Teaching of Mathematics. In order to validate this activity, methodological procedures regarding
quantitative-qualitative data were used with respect to the comparison of the answers of two questionnaires applied to
each student. When comparing the performance of each students was notorious the progress of the same. Thus, it is
possible to conclude that the use of Frac-soma as a methodological tool enables students to better understand the
mathematical concepts studied.

KEYWORDS: Teaching Mathematics, Fractions, Frac-Soma.

INTRODUÇÃO

O presente estudo busca trazer uma contribuição acerca de aulas diferenciadas, na qual o aluno é visto como
protagonista do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com D´Ambrosio (1989) “A comunidade de Educação
Matemática internacionalmente vem clamando por renovações na atual concepção do que é a matemática escolar e
como essa matemática pode ser abordada” (D’AMBROSIO, 1989, P.15).
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Apesar dessa discussão, muitos professores persistem em seguir os métodos e propostas de ensino tradicionais.
Porém, é essencial haver uma reflexão sobre o ensinar e aprender Matemática, visto que essas propostas não têm
sido suficientes para a aprendizagem da maioria dos alunos. Nesse contexto, busca-se um ensino em que os alunos
sejam capazes de desenvolver suas conjecturas, criando seus métodos de assimilação, tornando-se ativos na
construção do seu conhecimento.

A renovação na forma de abordar alguns conteúdos e os métodos de ensino é necessária com o intuito de diminuir o
baixo rendimento apresentado. Partindo desse princípio, alguns conteúdos ganham destaque em pesquisas, por
exemplo, frações. Este

[...] têm sido um dos temas mais difíceis no ensino fundamental. Avaliações e pesquisas
atestam o baixo rendimento dos alunos. Nos últimos anos, as pesquisas sobre o ensino a
aprendizagem desse tema têm detectado inúmeros problemas e levantado hipóteses, que,
entretanto, não abrangem a totalidade da problemática, nem são conclusivas. Talvez
devido a isso, propostas de ensino incorporando esses resultados são apenas incipientes.
O mais comum de se encontrar são as mesmas propostas de sempre, que começam
informando as crianças sobre nomes e símbolos de frações, apresentando quadrados,
retângulos ou círculos divididos e parcialmente pintados. (BERTONI, 2009, p. 16).

Diante do desafio de ensinar os conteúdos matemáticos e a necessidade de incentivar a aprendizagem que favoreça a
construção de conceitos e a compreensão dos métodos e aplicações, de forma dinâmica e lúdica, decidimos utilizar o
Frac-Soma material construído a partir de barras de mesmo tamanho, que são divididas em peças congruentes, com
divisores múltiplos de 2, 3 e 5 como recurso metodológico para trabalhar propriedades de equivalência e desigualdade
de frações.

Nessa perspectiva, surge o seguinte questionamento para orientar esta pesquisa: que contribuições o uso do
Frac-Soma como ferramenta metodológica pode proporcionar na aprendizagem de fração aos alunos do 6º ano de
uma escola municipal de Itabaiana/SE

A presente pesquisa parte do pressuposto de que a utilização do Frac-Soma pode auxiliar o aluno a sanar algumas
dificuldades existentes na construção do conceito matemático de fração. Isso pode ser possível a partir das relações
que o aluno faz das conclusões tiradas a partir da manipulação do material concreto com a notação matemática e as
propriedades de equivalência e desigualdades, visto que, “O material concreto exerce um papel importante na
aprendizagem. Facilita a observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é fundamental
para o ensino experimental e é excelente para auxiliar o aluno na construção de seus conhecimentos” (RÊGO; RÊGO,
2006, p. 61).

Nesse sentido, este estudo tem por objetivo analisar como o Frac-Soma colabora no processo de ensino e
aprendizagem do conteúdo de fração; identificar as principais dificuldades em relacionar o material manipulável com a
linguagem matemática e a compreensão das propriedades de fração, além das possíveis causas.

Na construção deste estudo, realizamos pesquisa de campo, que segundo Gonçalves (2011) significa buscar as
informações diretamente com os sujeitos no local onde o fenômeno acontece. Conforme os objetivos, nossa pesquisa
se classifica como explicativa, pois de acordo com a mesma autora, essa busca identificar os fatores que contribuem
para a ocorrência e o desenvolvimento de determinando fenômeno.

Os sujeitos desta pesquisa foram 34 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Usamos como instrumento de coleta
de dados dois questionários, os quais foram aplicados individualmente aos discentes, e fizemos uso também de diário
de campo, no qual registramos acontecimentos relevantes durante os três dias de execução do projeto.

No primeiro contato com os alunos, aplicamos o questionário diagnóstico, com objetivo de analisar as principais
dificuldades apresentadas pelos mesmos em relação à notação de fração e algumas propriedades. No segundo
momento, apresentamos o Frac-Soma e como manipulá-lo, em seguida dividirmos a turma em cinco grupos e
distribuímos uma lista de frações nos quais eles deviam comparar duas a duas usando o material. No terceiro
encontro, aplicamos o segundo questionário com o intuito de analisar a possível contribuição que o material
proporcionou na aprendizagem dos alunos.
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Para realizarmos a análise dos dados coletados, utilizamos princípios da Análise de Erros, buscando uma possível
explicação para os erros cometidos pelos alunos. A análise de erros é uma metodologia que se baseia na análise de
conteúdo, como apresenta Bisongnin, Bisongnin e Cury (2008), na qual

Ao adaptar esse método para a análise das respostas de estudantes (Cury, 2007),
nomeadamente dos seus erros, primeiramente fazemos uma leitura “flutuante” de todo o
material, para avaliar as respostas. A seguir, as separamos em “totalmente corretas”,
“parcialmente corretas” e “incorretas”, fazendo a contagem do número de respostas de
cada tipo. Algumas vezes, dependendo do tipo de questão e de resposta, encontramos
apenas duas classes, respostas corretas ou incorretas. (BISONGNIN; BISONGNIN; CURY,
2008, p. 2-3).

Dessa forma, realizamos a análise quanti-qualitativa ao comparar os resultados e os métodos de resolução entre o
primeiro e segundo questionário de cada aluno.

O USO DE MATERIAL DIDÁTICO NO ENSINO DE FRAÇÕES

Diante das lacunas existentes no ensino da matemática, a importância dos alunos serem protagonistas na construção
do seu conhecimento vem fazendo com que a sociedade acadêmica desenvolva metodologias visando suprir tais
necessidades. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),

A Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver
metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de
resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da
confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998, p. 27).

A tarefa do professor de fazer com que os alunos sejam protagonistas do seu próprio conhecimento, não é simples,
uma vez que no cotidiano surgem diversos empecilhos e dificuldades, no entanto, cabe ao professor continuar
buscando, uma forma de ensino que desperte nos alunos a curiosidade e o interesse pela matemática. Dessa forma,
têm-se buscado um currículo que por um lado valorize a “pluralidade sociocultural, evitando o processo de submissão
no confronto com outras culturas; de outro, criar condições para que o aluno transcenda um modo de vida restrito a
um determinado espaço social e se torne ativo na transformação de seu ambiente”. (BRASIL, 1998, p. 28).

Elaborar e colocar em prática um currículo que atenda esses aspectos não é fácil. Mas, esforços estão sendo
realizados: metodologias e recursos, como resolução de problemas, história da matemática, etnomatemática,
modelagem matemática, o uso de jogos e de materiais manipuláveis, são estratégias importantes para renovação no
ensino de matemática. Pois, segundo os PCN,

Recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadoras, computadores, jogos
e outros materiais têm um papel importante no processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, eles precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e
da reflexão. (BRASIL, 1998, p. 57).

É necessário, no entanto, que se tenha a concepção de que essas metodologias e recursos, em particular os materiais
manipuláveis, devem levar o aluno a construir suas próprias conjecturas partindo de suas observações e reflexões
mediante a manipulação do material. Visando o protagonismo dos alunos na transição das conclusões realizadas a
partir da manipulação do material concreto para a linguagem algébrica, a qual deve ser feita de forma clara e objetiva,
o papel desempenhado pelo professor é de uma importância ímpar.

Com base nas ideias de Lorenzato (2006) o uso dos materiais manipuláveis podem desempenhar várias funções,
como motivar os alunos, levar os mesmos a formar suas deduções. Na mesma linha de raciocínio o autor ainda
ressalta que:

Faz-se necessário partir do concreto. O concreto pode ter duas interpretações: uma delas
referente ao palpável, manipulável, e outra, mais ampla, inclui também as imagens

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_uso_do_fracsoma_no_ensino_de_fracoes_como_ferramenta_de_aprendi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



gráficas; ainda sobre o concreto, às vezes, o real tem sido confundido com o concreto.
Essa trajetória é semelhante à que se deve fazer para conseguir o rigor matemático: para
consegui-lo, com seus vocábulos, expressões, símbolos e raciocínios, é preciso começar
pelo conhecimento dos alunos, que é um ponto distante e oposto ao rigor matemático,
porque é empírico baseado no concreto. (LORENZATO, 2006, p. 22-23).

É de suma importância que esses recursos sejam utilizados de forma consciente. Como já destacado, o modo como o
professor faz uso dos recursos é a peça fundamental na eficácia do material como ferramenta de ensino, conforme
destaca Rodrigues e Grazire (2006, p.195) “a eficiência do material didático manipulável no processo ensino
aprendizagem, depende mais da forma como o professor irá utilizá-lo no momento em que está a mediar uma
atividade com este material, do que simplesmente considerar o uso pelo uso”.

Portanto, é imprescindível que o professor esteja apto a inovar na metodologia com intuito de desmistificar a
linguagem matemática. Dessa maneira, o material manipulável é um dos principais recursos para que os alunos se
envolvam com o assunto abordado e a notação matemática seja compreendida.

Como frações têm sido um dos conteúdos mais difíceis do ensino fundamental, tal como já mencionado neste artigo, é
necessário “[...] encontrar caminhos para levar o aluno a identificar quantidades fracionárias em seu contexto cotidiano
e apropriar-se da ideia dos números fracionários correspondentes, usando-os de modo significativo”. (BERTONI,
2009, p. 16). Posto que, existem vários fatores que levam o conteúdo de fração ser mal compreendido, por exemplo,
devido rupturas com os números naturais, como mencionadas nos PCN, e mediante a importância de seu estudo,visto
que o mesmo é imprescindível para o ensino de outros conteúdos matemáticos e resolução de vários problemas no
dia-a-dia.

Com isso, relacionar algo palpável através de materiais manipuláveis com a notação de fração pode ser um aliado
para encontrar esses caminhos. Há vários materiais que podem auxiliar no ensino de frações. O Frac-Soma é um dos
mais notáveis, pois pode-se trabalhar desde o conceito de fração como número, quantidade, até as operações com
frações.

No entanto é essencial que o ensino de frações proporcione uma percepção clara e ampla da sua representação, dos
significados e aplicações, além de .

[...] proporcionar uma reflexão sobre comparação de frações e equivalência não como
regra que o professor tenha que estar ensinando, mas, sim, como uma comparação
conceitual que leve o educando a interessar-se pelo assunto a ser estudado. (ANTUNES;
SANGALLI, 2012, p. 5).

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para analisar todos os aspectos já mencionados, sobre as possíveis dificuldades e contribuições que o material
manipulável tem no ensino e aprendizado dos alunos, em particular o Frac-Soma no conteúdo de frações, aplicamos
dois questionários similares. Daí então, partimos da análise de erros e da comparação individual entre a resolução que
cada aluno apresentou nesses questionários. Diante disso, vimos à necessidade de identificarmos cada aluno. Neste
texto as referências aos alunos são feitas por A1, A2, ..., A34, a fim de salvaguardar a identidade dos mesmos.

Cada questionário continha três questões as quais denominamos como: Questão Contextualizada, Questão de
Comparação Direta e Questão com Figura. Inicialmente analisamos a Questão com Figura, sendo que no primeiro
questionário os alunos apenas tinham que relacionar a fração com a figura que a representava, por exemplo, se de um
lado havia 1/4 era esperado que eles ligassem a barrinha, a qual estava partida em quatro pedaços sendo um desses
pedaços pintado de preto. Já no segundo, a questão associada trazia a fração e os alunos tinham que representar
numa figura a parte do todo que representava tal fração, ou seja, dado 1/4 agora eles tinham que dividir a barra de
maneira que aquele inteiro passassem a representar 1/4.

Observamos que a maioria dos alunos não tiveram dificuldades em resolver a Questão com Figura do primeiro
questionário. Mas, muitos alunos cometeram erros ao representar a fração como pedia no questionário 2. Em virtude
dos erros apresentados, utilizamos a metodologia de análise de conteúdo dos erros (BISONGNIN; BISONGNIN;
CURY, 2008), descrevendo e categorizando as repostas a partir das representações nas seguintes categorias;
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Correta: são consideradas as representações em que o aluno dividiu o inteiro em partes iguais, o mais próximo do
exato, e destacou a quantidade de partes correspondente a fração.

Incorreta: consideramos nessa categoria as representações em que o aluno destaca corretamente a quantidade de
partes que representam a fração, porém ao dividir o inteiro ele não se atém em manter as partes com tamanhos
iguais, ou mantém as partes com tamanhos iguais, mas desconsidera parte do inteiro.

Assim definida as categorias, segue a Tabela 1, a qual traz um levantamento geral da turma com respeito ao número
de erros e acertos da questão em discussão.

Tabela 1: Resultados da Questão com Figura

Categoria Questionário I Questionário II
Correta 29 23
Incorreta 5 11

Fonte: Acervo da pesquisa.

Dentre as resoluções que classificamos como Incorreta, percebemos que a maioria apresentou o erro de dividir a
figura em partes iguais só que desconsiderando o todo, como vemos identificamos no Protocolo do aluno A2.

Foi possível identificar que os alunos sabem associar a figura com a fração que representa determinada parte desta,
mas têm dificuldade em fazer o processo inverso, ou seja, dada a fração representar em uma figura a parte que essa
representa.

A Questão de Comparação Direta era similar em ambos os questionários - composta por cinco itens, cada item com
duas frações nas quais os alunos tinham que comparar e determinar qual daquelas era maior ou se eram iguais.
Vejamos as questões:

Primeira questão: Compare as frações colocando entre elas os sinais de >, < ou =.

a) 7/8 3/4;

b) 4/7 3/5;

c) 5/10 3/6;

d) 5/7 2/4;

e) 2/3 4/6.

Segunda questão: Circule em cada item, a fração que representa a maior quantidade.

a) 2/3 ou 3/4

b) 2/7 ou 4/7

c) 5/6 ou 8/9

d) 7/8 ou 5/6

e) 3/5 ou 3/4

Para analisarmos essas questões fizemos um levantamento, exposta na tabela 2, do número de acertos que cada
aluno havia conseguindo.

Tabela 2: Acertos na Questão de Comparação Direta
Questionário I Questionário II Questionário I Questionário II
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A1 0 5 A18 2 4
A2 2 4 A19 2 4
A3 2 4 A20 1 5
A4 3 4 A21 1 4
A5 2 3 A22 2 1
A6 2 4 A23 2 4
A7 0 3 A24 3 4
A8 2 5 A25 3 4
A9 2 4 A26 2 4
A10 2 4 A27 2 5
A11 1 4 A28 1 4
A12 3 4 A29 2 4
A13 1 3 A30 2 4
A14 3 5 A31 2 3
A15 2 1 A32 2 3
A16 3 2 A33 3 4
A17 2 3 A34 2 4

Fonte: Acervo da pesquisa.

Essa tabela nos permite observar que, a maioria dos alunos apresentou um rendimento melhor no segundo
questionário. De acordo com nossa observação em sala de aula e das resoluções coletadas, tal rendimento se deu,
principalmente, pelo fato de muitos deles usarem a ideia do Frac-Soma para compararem as frações. Isso foi
constatado nos registros presentes nos questionários.

No primeiro questionário observamos que muitos alunos associaram as frações com os números naturais. Pois, como
maiores as frações que continham os valores mais altos. Já no segundo, muitos alunos utilizaram como modelo para
comparar as frações um esboço similar ao Frac-Soma. Todavia, pudemos notar que ocorram os mesmos erros da
Questão com Figura. Ao dividir o inteiro os alunos não perceberam que deveriam dividir um inteiro comum em partes
iguais, ou seja, os alunos ao representarem as frações a serem comparadas, tomavam inteiros de diferentes
tamanhos, o que induziu ao erro de alguns itens. Já outros alunos representaram corretamente a comparação,
inclusive representando corretamente o inteiro, porém não transcreveram corretamente a resposta para o
questionário.

Na Questão Contextualizada, em ambos os questionários, apresentamos um problema que envolvia quatro frações e
pedimos que os alunos determinassem qual fração era a menor e qual a maior dentre elas. Observemos as questões:

Primeira: Uma dona de casa faz uma mistura de cereais para café da manhã. Ela prepara uma lata de cada vez,
colocando: 2/5 de aveia; 1/4 de flocos de milho; 1/3 de farinha de trigo; 1/10 de coco ralado. Nessa mistura, qual é o
ingrediente que aparece em maior quantidade E o que aparece em menor quantidade.

Segunda questão: Em uma determinada escola os alunos do turno matutino estão distribuídos da seguinte maneira,
em relação ao número de matriculados em cada ano: 2/5 do 6º ano; 1/10 do 7º ano; 1/3 do 8º ano e 1/4 do 9º ano.
Diante dos dados, qual ano possui mais alunos estudando no turno matutino E qual tem menos

Para avaliar as respostas dessa questão, decidimos classificar os alunos nas seguintes categorias de acordo com as
respostas apresentadas em cada questionário, usando o critério de acertos e erros, onde:

Acertou/Acertou (AA): se encaixa nessa categoria aqueles alunos que acertaram em ambos os questionários a
Questão Contextualizada.

Acertou/Errou (AE): são aqueles que acertaram no primeiro, mas por algum motivo errou no segundo.
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Errou/Acertou (EA): nessa categoria estão os alunos que erraram no primeiro questionário e acertaram no segundo.

Errou/Errou (EE): se enquadram nessa categoria aqueles que erraram a Questão Contextualizada em ambos os
questionários.

Em Branco (EB): nessa categoria estão aqueles alunos que não responderam a questão nos dois questionários.

Com as categorias definidas, procuramos agrupar os alunos e contabilizar quantos se enquadraram em cada uma
delas. A Tabela 3 apresenta os resultados da turma.

Tabela 3: Resultados da Questão Contextualizada

AA AE EA EE EB

1 0 28 3 2

Fonte: Acervo da pesquisa.

No primeiro questionário os alunos não rabiscaram nenhum método ou tipo de conta que os levaram a tal resposta,
responderam mentalmente usando algum artifício o qual não podemos concluir ao certo qual foi, mas percebemos que
dentre os 31 que erraram a Questão Contextualizada no primeiro questionário, 19 responderam 1/10 como sendo a
maior fração e 12 alunos marcaram 1/3 como a menor. Esse resultado é similar àquele já identificado na Questão de
Comparação Direta, e acreditamos que os alunos podem ter associado a maior fração àquela que possui o maior
número, devido associação com os números naturais, fato que os PCN trazem como uma dificuldade a ser superada
pelos alunos no estudo de frações.

Em contra partida, no segundo questionário muitos alunos apresentaram uma figura, seguindo a essência do
Frac-Soma, auxiliando na resolução dessa questão. Podemos constatar nos registros apresentados pelos alunos na
resolução das questões.

Porém, percebemos que alguns alunos mesmo esboçando o Frac-Soma tiveram dificuldade em comparar as frações,
pois ao representá-las cometeram o mesmo erro que categorizamos como Representação Incorreta na Questão com
Figura, a saber, não utilizar o mesmo inteiro para representar as diferentes frações.

Ao fazermos uma comparação de todas as questões dos dois questionários, observamos que a turma apresentou
avanço, conforme observamos os percentuais na Tabela 4 que segue.

Tabela 4: Levantamento geral

Tipo de Questão Categoria Questionário 1 Questionário 2
Questão com

Figura

Correta 85,3% 67,6%
Incorreta 14,7% 32,4%

Questão

Contextualizada

Acertou 2,9% 88,2%
Errou 91,2% 5,9%
Em Branco 5,9% 5,9%

Questão de

Comparação

Direta

(Questão com 5 itens)

Acertou 5 itens 0,0% 14,7%
Acertou 4 itens 0,0% 58,8%
Acertou 3 itens 20,6% 17,7%
Acertou 2 itens 58,8% 2,9%
Acertou 1 item 14,7% 5,9%
Errou Todas 5,9% 0,0%

Fonte: Acervo da pesquisa.
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Pudemos notar que os alunos compreenderam como comparar as frações partindo da utilização do Frac-Soma, algo
que observamos nos métodos de resolução apresentados por eles no segundo questionário. A essência do
Frac-Soma, ou seja, determinar uma figura como inteiro e particioná-la com o intuito de representar frações e daí
comparar duas ou mais, foi um método que auxiliou muitos alunos. Nesse caminho, o Frac-Soma tornou-se, naquele
momento, a ferramenta para resolver tais tipos de questão que envolvia comparar frações como quantidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das dificuldades no ensino de fração, analisadas em nosso estudo, este trabalho se propôs a desenvolver e
analisar uma atividade diferenciada com o auxílio do Frac-Soma na tentativa de reverter o baixo rendimento dos
alunos na aprendizagem de fração, em particular a notação e propriedades básicas. Procuramos levar os alunos a
refletir sobre seu conhecimento, criar suas conjecturas e torna-se ativo no processo de aprendizagem.

Durante a aplicação e a análise do primeiro questionário, percebemos que todos os alunos apresentaram dificuldades
em resolver as questões. Notamos que essa dificuldade em grande parte se deu pela associação que os alunos
fizeram entre as propriedades particulares a números naturais com as de fração. Isso ficou claro nas questões que
envolviam comparação entre frações.

Por outro lado, no segundo questionário percebemos um melhor desempenho por parte dos alunos. O Frac-Soma foi
fundamental para esse resultado, pois muitos alunos ao resolver as questões utilizaram a essência por traz do
material, comparando as frações através do esboço da figura que as representam.

Portanto, podemos concluir que, esse artigo nos despertou para a reflexão do ensino de fração, o uso de materiais
manipuláveis e como a análise de erros pode nos trazer elementos para fundamentar o replanejamento de ações
voltadas para a realidade de cada turma. O Frac-soma nos auxiliou no desenvolvimento do projeto, que tinha como
um dos objetivos levar os alunos a refletirem acerca do conteúdo mencionado e a partir do concreto, palpável, os
alunos relacionaram a notação algébrica de fração.

Em suma, o Frac-Soma como ferramenta metodológica no ensino de frações, contribuiu para aprendizagem dos
alunos, levando os mesmos a ter uma noção mais clara do conceito de fração e como compará-las, quando estas
representam quantidade e/ou parte de um todo. Mas, percebemos que apesar da manipulação com o Frac-Soma os
alunos apresentaram muita dificuldade em fixar uma unidade de medida para ser o inteiro, o todo, o que não havíamos
cogitado que seria uma dificuldade para os alunos ao elaborarmos os instrumentos. Acreditamos que outras
intervenções envolvendo essa questão poderiam fazer parte de um novo projeto.

Para finalizar, gostaríamos de destacar que a realização deste trabalho ampliou os nossos conhecimentos para o
exercício da docência e nos mostrou como a análise do olhar do aluno para um conteúdo, nos traz muitas
possibilidades de ajudá-lo a superar as dificuldades.
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