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Resumo:  

Este trabalho apresenta um relato de experiência executado por acadêmicos do 4º semestre 

do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha- Campus São 

Borja. A ação se constituiu de uma atividade elaborada em conjunto com os servidores e 

alunos do ASEMA (Apoio Socioeducativo em Meio Aberto) Promorar I do município de 

São Borja e realizada na Praça Assis Brasil no Bairro do Passo cujo objetivo principal era 

mostrar aonde são aplicados os conceitos de Frações no nosso dia-a-dia mostrando para o 

educando as várias maneiras de entender o conceito fracionário. Desta forma, com o 

desenvolvimento das atividades propostas buscou-se passar aos alunos que a matemática 

pode ser uma disciplina lúdica e de fácil assimilação.  

Palavras-chave: Frações; ludicidade; Matemática.  

1. Introdução  

 

Os espaços não formais de ensino proporcionam um lugar diferenciado para 

adquirir conhecimentos, se comparado com a sala de aula tradicional, pois instiga a 

curiosidade e o desenvolvimento de habilidades que algumas vezes não é possível em 

outros ambientes. Então, é importante salientar que o professor pode explorar esses 

espaços externos à escola para executar atividades complementares que possuam como 

objetivos a possível superação das dificuldades do aluno, a relação do conteúdo com 

assuntos cotidianos e transversais e a progresso do processo de ensino-aprendizagem. 

Relacionando o ensino da matemática em espaços não formais, pode-se afirmar que 

é uma alternativa bastante favorável, pois torna os conceitos matemáticos mais simples de 

ser adquiridos, saindo da mesmice de apenas transferir as regras e fórmulas mecanizadas 
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que se encontram na maioria das vezes distantes da realidade dos educandos. Como 

destacado por Santomé: 

Em muitas ocasiões os conteúdos são contemplados pelo alunado como fórmulas 

vazias, sem sequer a compreensão de seu sentido. Ao mesmo tempo se criou uma 

tradição na qual os conteúdos apresentados nos livros didáticos aparecem como 

os únicos possíveis, os únicos pensáveis (SANTOMÉ,1995, p. 161). 

Desta forma, deve-se transformar a matemática aos olhos dos alunos, tornando-a 

mais acessível e de fácil entendimento, fazendo com que o alunado consiga assimilar os 

conhecimentos e relaciona-los com o meio em que vive. O professor, como o mediador do 

processo de ensino-aprendizagem, possui o dever de planejar aulas através da exploração 

das diferentes ferramentas pedagógicas existentes ou propor práticas em lugares 

diferenciados e que possam desenvolver um rico aprendizado aos alunos a fim de 

conseguir transformar a ideia de matemática como uma disciplina “pesada” e de difícil 

compreensão.  

Tendo como base as afirmações anteriores, esse trabalho visa descrever uma prática 

realizada em um espaço não formal de ensino, cujo objetivo principal era ensinar frações 

através de jogos e de exemplificações cotidianas de forma lúdica e acessível aos alunos do 

ASEMA - Promorar I.  

 

2. A Matemática, os espaços não formais de ensino e a Ludicidade. 

 

O desenvolvimento desse relato de experiência tem como um dos objetivos centrais 

apresentar atividades lúdicas de matemática em espaços não formais de ensino com o 

intuito de levar o aluno à construção das noções matemáticas relacionadas com a temática 

fracionária. Essas atividades fora do ambiente da sala de aula tendem a elevar a motivação 

dos discentes, sendo, a motivação, por sua vez essencial para o sucesso da realização das 

práticas.  

Pode-se afirmar que um dos papeis dos docentes de matemática ou de outras áreas é 

encontrar ferramentas ou objetos didáticos a fim de auxiliá-los na exemplificação de algum 

conteúdo. Na maioria das vezes estes professores recorrem a atividades lúdicas, muitas 

dessas práticas necessitam de locais favoráveis para a sua aplicação. Sendo assim, Griffiths 

afirma sobre as formas de ensinar em Matemática: 

Felizmente, existem muitas maneiras de ensinar bem a Matemática. As crianças 

não aprendem todas da mesma maneira, e é provável que o ensino seja bem 

sucedido se os professores empregarem métodos e processos variados. Os 

benefícios de usar o brincar como uma parte significativa desse repertório é 

considerável (GRIFFITHS, 2006, p. 171). 
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Portanto há inúmeros modos de desenvolver experiências diferenciadas com 

aprendizagens ricas e significativas na Educação Matemática em todos os níveis de ensino. 

Porém, os professores devem ter cuidado de relacionar e refletir sobre as competências a 

serem desenvolvidas com a aplicação de certos jogos e desafios, pois eles vão depender do 

grau de desenvolvimento da turma, ou seja, a capacidade do grupo de: aprender, resolver 

problemas e analisar criticamente as atividades.  

As atividades lúdicas permitem o incremento de importantes aptidões como: 

agilidades motoras e de raciocínio, trabalho em equipes, criatividade e desenvolvimento de 

estratégias. Sabe-se também que os jogos e desafios auxiliam para o incremento de 

situações do dia-a-dia para a explicação de conteúdos. 

Desta forma, se faz necessário o planejamento prévio das atividades lúdicas para 

obter-se uma aprendizagem eficaz e um conhecimento lógico-matemático capaz de 

promover a construção de novos conhecimentos aos alunos. Assim, o presente texto surge 

para discutir e mostrar exemplos de como a ludicidade podem ser uma aliada para trabalhar 

conteúdos matemáticos, ajudando na socialização e conceito de mundo e na busca 

permanente do desenvolvimento do alunado como afirma Aranão:  

Na relação que a criança estabelece com o meio ambiente (natural e social), ela 

vai aos poucos construindo seu conhecimento por meio de descobertas que faz 

na manipulação de diferentes tipos de materiais e nas relações pessoais que 

propiciam a elaboração de hipóteses temporariamente válidas pela criança. Cabe 

ao professor provocar o desequilíbrio de suas afirmações para que suas hipóteses 

sejam novamente reelaboradas ou confirmadas como verdadeiras para ela. 

(ARANÃO, 1996, p. 13)  

Embora a matemática seja considerada uma ciência muito importante na existência 

do aluno, no aumento do raciocínio e na aplicação e solução de problemas cotidianos, no 

contexto geral os discentes não conseguem compreendê-la e acabam por rotulá-la como 

uma disciplina difícil. Compete, assim, ao docente provocar no aluno o gosto pela área, 

usando para este fim um método de ensino de forma mais dinâmica, estimulante e criativa, 

fazendo a aprendizagem vir a ser satisfatória e significativa tanto para os educandos como 

para ele próprio.  

Nas últimas décadas ocorreu na Educação Matemática várias transformações sejam 

nos métodos, nas concepções ou nas ferramentas de ensino. Outro fator observado é o 

vínculo entre espaços não formais de ensino e escola que tem se estabelecido como um 

ótimo aliado a ser aplicado durante as aulas de matemática nos diferentes níveis de ensino. 

Os espaços não formais de ensino são aqueles aonde se utiliza ambientes fora do 

espaço escolar e são facilitadores para que os alunos aprendam com o cotidiano, no 

convívio com diferentes pessoas, no trabalho em grupo, na experiência e prática, na 
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participação, e troca de saberes. Enfim, os espaços não formais de ensino tem como foco a 

ampliação dos conhecimentos do alunado sobre o contexto social em que vive em conjunto 

com conteúdos aplicados em sala de aula. 

 A cerca da utilização de um espaço não formal, o docente durante o planejamento 

das atividades deve situar os fins e metas a serem obtidas com a visitação desses locais. 

Desta maneira, considera-se o planejamento como é um dos passos iniciais a ser realizado, 

e precisa sempre considerar o ponto de vista da classe a cerca de um conteúdo. Compete 

também ao educador a motivar dos alunos para desenvolverem uma atitude caracterizada 

pela investigação e análise crítica desses espaços, dirigindo os comentários e conclusões 

dos discentes as temas vistos em aula. 

Portanto, considera-se de grande importância os professores ter conhecimento sobre 

os locais e espaços da comunidade aonde a escola se encontra inserida. Desta forma poderá 

explorar ao máximo o ambiente e encontrar nele mecanismos disponíveis para o auxilio de 

uma atividade diferenciada e facilitadora para o ensino-aprendizagem dos alunos. Logo, 

toda prática lúdica interativa, auxiliará o aluno a observar os conteúdos aprendidos em sala 

de aula, conduzindo-o a analisar e ver a matemática dentro da sua realidade.  

 Percebe-se que os espaços não formais instigam a aprendizagem de modo distinto a 

aquela aprendizagem no ambiente da sala de aula. Como já destacado anteriormente, o 

alunado participa de forma mais ativa das atividades, sendo a curiosidade, por sua vez, 

fator permanente no decorrer da realização. Enfim, através desse despertar da curiosidade 

dos alunos as perguntas, as discussões e comentários surgem em vários momentos durante 

a visitação de certo local.  

Os professores podem também aproveitar este momento da vontade de conhecer 

dos alunos para agregar novos conhecimentos àqueles já adquiridos. Outro ponto a 

salientar e que os espaços não formais de ensino podem ser usado também para estabelecer 

relações da matemática com as outras áreas do conhecimento.  

Por fim, conclui-se com a seguinte citação de Brandão a cerca da educação que 

resume um pouco o que se pretende com este trabalho: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um 

modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser 

ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou 

com várias Educações. (BRANDÃO, 1981, p. 07) 

3. Descrição das Atividades 
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Para a presente intervenção optou-se pela escolha de uma praça da cidade como o 

espaço não formal de ensino, por estar localizada nas proximidades do ASEMA e 

frequentemente visitada pelos alunos para momentos de lazer. A partir desses 

pressupostos, descrevem-se aqui as atividades aplicadas para a exploração deste espaço 

não formal. 

A primeira atividade consiste na utilização de um material chamado Tangram, 

tendo intuito do grupo a sua importância para o desenvolvimento lógico do conceito de 

frações. O Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, composto por sete peças, as 

quais pode se criar diversas figuras. Como objeto didático, o jogo também pode abordar 

conceitos sobre números fracionários de maneira mais agradável e dinâmica. A cerca da 

educação lúdica Almeida apud Silva destaca: 

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. Seus 

objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano em seu contexto 

histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das relações 

pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes, 

socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso consciente 

intencional, de esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação individual e 

modificador da sociedade (ALMEIDA apud SILVA,2001, p.32). 

Neste primeiro momento foi realizada com as crianças, a construção do material 

através das noções de frações. Logo depois foi realizada uma maratona na praça, onde os 

mesmos se dividiram em duas equipes. Cada equipe deveria procurar sete peças de um 

Tangram espalhadas no local. A cada parte encontrada, os alunos deveriam realizar a 

montagem da gravura selecionada pelo orientador. A equipe que concluísse a atividade, 

primeiro venceria a tarefa. 

 
Figura 1: Montagem da Figura 

 

A segunda atividade proposta foi o Piquenique com Frações. Com o auxílio dos 

materiais de apoio: bolo, pizza, frutas, barra de chocolate, etc., os alunos se acomodaram 
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em um local da praça propício a realização de um piquenique. Com estes alimentos, foi 

feita a representação fracionária através da divisão dos mesmos.  

 

 

Figura 1: Fração e a noção de divisão. 

 

Figura 2: Fração e a noção de repartir. 

A última etapa da prática caracterizou-se por um momento de discussões e 

comentários sobre as atividades realizadas e a exploração total da praça a fim de agregar 

outros conhecimentos matemáticos aos alunos através da exemplificação de conceitos 

também aprendidos em aula.  

Por fim, esta atividade mostrou que a matemática em conjunto com a ludicidade e 

os espaços não formais de ensino é um modo eficaz para auxiliar os alunos a aprender 

conceitos matemáticos e aumentar suas aptidões e capacidades. Com a exemplificação das 

atividades sugeridas para o ensino-aprendizagem de frações, pretende-se com este trabalho 
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sobressair à utilização de jogos matemáticos e a utilização de espaços não formais como 

facilitadores no ensino da matemática.  

4. Resultados da Experiência (Parciais ou Finais) 

As atividades realizadas com os alunos do ASEMA Promorar I na Praça Assis 

Brasil permitiram ao grupo de acadêmicos da Licenciatura em Matemática e Física do 

Instituto Federal Farroupilha- Campus São Borja refletir sobre a importância de práticas 

diferenciadas no ensino da matemática. Verificou-se também que através da exposição aos 

alunos de recursos distintos dos trabalhados em sala de aula rotineiramente o empenho e a 

participação das crianças foi muito expressiva e muitos alunos que não eram considerados 

participativos em sala de aula acabaram por se inserir mais com o grupo.  

Como resultados da experiência pode-se destacar que na primeira atividade houve a 

resistência de alguns alunos para não participar da atividade, porém depois de algum tempo 

estes alunos se juntaram aos demais para participar das outras atividades. Já a segunda 

prática foi muito proveitosa, com a participação de todos os alunos, os quais responderam e 

questionaram todas as perguntas feitas durante essa etapa. 

A alegria das crianças com o piquenique e com os jogos e os muitos pedidos ao 

grupo para voltar à visita-los foi considerado  para os acadêmicos o melhor resultado. Por 

fim, não foram somente os alunos que aprenderam com os futuros docentes, eles também 

aprenderam muito com os educandos, através de um processo educacional mútuo 

considerando todos os indivíduos envolvidos como importantes e indispensáveis durante o 

processo, como na seguinte frase de Freire (1988, p. 68) que faz uma síntese final desse 

trabalho: “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Nós nos educamos 

mutuamente, mediatizados pelo mundo”. 
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