
 

 

1
 Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por sete peças (5 triângulos, 1 quadrado e 

1 paralelogramo) com as quais pode-se mos formar várias figuras, utilizando todas elas sem sobrepô-las.  
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Resumo:  

O texto aborda a experiência vivida pela turma de alunos do quarto semestre do Curso 

de Licenciatura em Matemática do IFRS-BG, na disciplina de Currículo, Planejamento 

e Avaliação, abordando o estudo da Geometria Plana. Baseado no princípio de que as 

experiências vividas durante a formação de professores, as quais promovem a reflexão 

sobre a prática pedagógica, contribuem para constituição da identidade docente e 

possibilitam mudanças na aprendizagem e ressignificação dos conteúdos de matemática.  

Pensando na sala de aula como um lugar de aprendizagem, propõe-se o uso de jogos, 

nesse caso o Tangram
1
, e materiais visuais para promover a aprendizagem. A 

experiência de cooperação e as construções cognitivas realizadas pelo grupo permitiram 

a reflexão sobre a importância da relação entre o planejamento e a avaliação da ação do 

professor e da criação de estratégias pedagógicas que possibilitem a compreensão dos 

conteúdos matemáticos para além da repetição, da cópia e da reprodução. 

Palavras-chave: Ludicidade; Tangram; Planejamento; Avaliação. 

1. Introdução 
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A aprendizagem da matemática, entendida como construção do conhecimento, 

pressupõe entender sua dimensão como produto e sua dimensão como processo, ou seja, 

o caminho pelo qual o aluno elabora o seu próprio conhecimento. Nesse sentido, 

trabalhar de forma lúdica em sala de aula possibilita esse olhar sobre o aprender, não 

como um acúmulo de informações, mas como o desenvolvimento de capacidades para 

aprender. Nesse sentido, o uso de jogos tornou-se, ao mesmo tempo, um desafio e um 

aliado do professor no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. 

Com o objetivo de compreender a relação o papel da ação do aluno na 

aprendizagem da matemática abordou, no presente artigo, as reflexões surgidas a partir 

do uso do Tangram enquanto estratégia de ensino. 

Ao organizarmos um Plano de Aula para a disciplina “Currículo, Planejamento e 

Avaliação”, constituinte do currículo pleno do Curso de Licenciatura em Matemática, 

do qual somos alunas, utilizamos diferentes modos de trabalhar com o Tangram, 

propiciando uma aula dinâmica, interessante e produtiva, uma vez que promoveu a 

reflexão, o desenvolvimento do pensamento, a imaginação, bem como a importância da 

ludicidade, desde que utilizada com objetivos e finalidades claros e coerentes ao 

cotidiano escolar. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções, 

além de possibilitar a construção de uma atitude positiva perante os erros, [...] 

sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p.46) 

 

Será que o ensino da matemática pode ser realizado com o auxílio de novas 

metodologias, possibilitando que o aluno desenvolva o raciocínio lógico e aprenda com 

mais facilidade o conteúdo? Assim, por meio deste artigo mostramos um plano de aula 

no qual apresentamos o Tangram como uma metodologia alternativa para o ensino e a 

aprendizagem. 

2. A origem do Tangram 

Há um mistério sobre o surgimento do jogo Tangram, sabe-se que ele é muito 

antigo, originário da China e conhecido a milhões de anos. Segundo Souza: 

 

[...] a origem e significado da palavra Tangram possui muitas versões. Uma 

delas diz que a parte final da palavra– gram- significa algo desenhado ou 

escrito, como um diagrama. Já a origem da primeira parte – Tan – é muito 
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duvidosa especulativa, existindo várias tentativas de explicação. A mais 

aceita está relacionado à dinastia Tang (618 – 906) que foi uma das mais 

poderosas e longas dinastias da história Chinesa. Assim, segundo essa versão, 

Tangram significa quebra-cabeça chinês. (SOUZA, 1995, p.2) 

 

Com o passar dos tempos, o Tangram foi se tornando muito conhecido, e hoje 

obtém inúmeras utilidades, tanto para diversão como para desenvolver o raciocínio 

lógico e intuitivo.  Diversas são as lendas que percorrem a origem desse jogo, histórias 

sobre magos, reis, mensageiros e artesãos. Assim, ao longo dos anos, o jogo foi se 

tornando ainda mais interessante e cativante. 

De acordo com Loyd, perito em puzzle, o deus Tan inventou o puzzle à 4000 

anos e explicou-o nos Sete Livros de Tan. Cada volume continha mais de 1000 puzzles 

que supostamente ilustravam a criação do mundo e a origem das espécies. As sete peças 

foram tiradas do sol, da lua e de cinco planetas - Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio e 

Vénus. A sua história foi mais tarde desmascarada como uma elaborada, sem bases e 

erudita intrujice. 

Por não existir uma história que nos comprove como surgiu o Tangram, existem 

pesquisadores que buscam meios de desvendar a origem de sua existência. Assim, 

mesmo com a teoria de Loyd desvendada como uma farsa, muitos pesquisadores 

continuam tentando desvelar os mistérios do jogo e, mesmo sem obterem respostas à 

essa curiosidade, confirmam existir uma média de 4000 combinações das sete peças do 

jogo. Entre essas combinações é possível criar representações de seres vivos, objetos, 

letras, números, entre outras figuras. 

Todas as traduções do Tangram trazem a sabedoria, imaginação e a 

possibilidade de desenvolver o raciocínio. Atualmente o mesmo tem sido é mais usado 

como divertimento, porém para conseguir um bom desempenho com as peças é preciso 

pensar de forma flexível e criadora, desenvolvendo, criar figuras e variar as posições 

das peças. 

3. Variações do Tangram 

No decorrer dos anos, assim como atualmente, o jogo Tangram vem sofrendo 

modificações em seu desenho, obtendo-se diversos modelos, como, por exemplo, o 

tradicional, o oval e o do coração, os quais obtiveram esses nomes em decorrência do 

formato de sua estrutura. 
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Com todas as peças de qualquer um dos modelos, sem sobrepô-las, pode-se 

montar diversas imagens concretas e abstratas, conforme a criatividade permitir, 

possibilitando uma diversidade de jogos que podem ser desenvolvidos a fim de 

estimular o raciocínio lógico dos alunos. 

 

4. Planejamento de uma aula com Tangram 

 

Para ministrar uma aula ou um projeto é necessário planejar, projetar, organizar 

as ideias e, assim, construir objetivos. Segundo Vasconcellos: 

 

Não existe um ‘caminho único’ para a elaboração do projeto, da mesma 

forma que existem níveis de complexidade e abrangência, mas o importante é 

que o professor busque o seu caminho [...]. (VASCONCELLOS, 2009, 

p.137) 

 

Nesse sentido, entendemos que cada professor tem a sua maneira de ministrar 

uma aula, seus pensamentos, suas ideias, assim como seus alunos são únicos e 

contextualizados histórico, social, cultural e geograficamente. Para atender a tal 

diversidade, bem como às suas próprias concepções, 

 
[...] a aula pode ser encaminhada de inúmeras maneiras. Planejar significa 

antever uma forma possível e desejável. Se não há planejamento corre-se o 

risco de se desperdiçarem oportunidades importantes [...] 

(VASCONCELLOS, 2009, p.148). 

 

Na sala de aula o Tangram pode ser utilizado como um recurso didático muito 

interessante para trabalhar as figuras geométricas e suas propriedades; conceitos como 

área e perímetro; frações; semelhança de figuras; ângulos; para desenvolver o raciocínio 

lógico; entre outros. O Tangram se constitui, assim, como potencialmente produtor de 

lógicas que andem na contramão das lógicas tradicionais de ensino, favorecendo a 

construção do conhecimento de forma autônoma e descentralizada, buscando a atender 

às especificidades dos contextos escolares. Assim, o professor se liberta das imposições 

capitalistas do uso dos livros textos – tradicionalmente utilizados como organizadores 

do planejamento docente – buscando um trabalho contextualizado, significativo e 

humanizador. Segundo Vasconcellos, o 

 
[...] professor que se limita à utilização do livro texto no seu conjunto 

(sequência, conteúdo, exercícios) deveria ser substituído por uma máquina de 
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ensinar, que seria mais eficiente... Ao contrário, deverá procurar fazer o 

percurso de significação do conteúdo a ser trabalhado, e não simplesmente 

reproduzir o que está no livro didático; procurará recuperar as relações, o 

histórico, o vínculo com a realidade, [...] (VASCONCELLOS, 2009, p. 144). 

 

Ao usar o Tangram, deve-se pensar como abordar os assuntos que serão 

desenvolvidos na aula, programar atividades que estimulem o desenvolvimento da 

visualização, análise, desenho, e construção. 

Alguns autores sugerem que o planejamento passe por algumas etapas principais 

que darão sustentação ao trabalho desenvolvido. São elas: 

 Objetivos: 

Segundo Takahashi e Fernandes (2002) consistem na organização de conteúdos 

orientando procedimentos que antecipam futuros resultados. Além disso, os objetivos 

devem ser formulados de forma claro, de maneira concreta e prática. 

 Conteúdo: 

É um conjunto de assuntos que serão estudados durante o curso em cada 

disciplina. Estes assuntos são selecionados e organizados a partir da definição dos 

objetivos, sendo, assim, meios para que os alunos atinjam os objetivos de ensino. 

 Metodologia: 

Segundo Menegolla e Sant’ Anna (2001), trata-se das atividades, métodos e 

técnicas. É uma forma de organizar o meio externo, para que os alunos tenham uma 

maior aprendizagem. 

 Avaliação: 

A avaliação está presente em todo o processo de aprendizagem e não só em um 

momento específico. Há diversas formas de avaliar o processo de construção da 

aprendizagem, como, por exemplo, a utilização de provas, trabalhos, observação e 

registro do desenvolvimento do aluno em sala de aula, no decorrer do ano letivo, entre 

outras. 

 

5. A aula ministrada: Atividades desenvolvidas com o Tangram 

 

Como proposta do Componente Curricular Currículo, Planejamento e Avaliação 

Educacional – CPA, em nossa graduação em licenciatura em matemática, com o intuito 

de aprimorar os conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula, tencionando-os à 

prática, deveríamos optar por um tema a ser desenvolvido em uma aula ministrada aos 
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colegas do curso. A proposta tinha como finalidade promover espaço coletivo de 

debater, por meio da reflexão acerca dos resultados obtidos ao ministramos a aula. A 

turma de alunos organizou-se em Grupos de Trabalho – GTs. O tema definido pelo 

nosso GT foi à utilização do TANGRAM. Com essa temática iniciamos uma pesquisa 

sobre a origem e as variações de sua utilização, o que nos possibilitou organizarmos um 

roteiro para realização de nossa aula, seguindo os passos da pesquisa teórica feita sobre 

planejamento, anteriormente citada. 

Ao iniciarmos a aula, pensamos ser importante o auxílio visual do Datashow e, 

assim, explanamos sobre a pesquisa que realizamos, introduzindo o assunto. 

Em seguida, juntamente com os colegas, fizemos a construção das peças do 

Tangram, que se constitui por sete peças, sendo cinco triângulos, um quadrado e um 

paralelogramo. Como nosso foco era a utilização de conceitos matemáticos, a geometria 

básica foi o nosso apoio para a elaboração das sete peças do jogo. No primeiro passo 

para a construção do Tangram, orientamos a turma dizendo: “no quadrado, façam dois 

triângulos isósceles com lados de 20 cm e base aproximadamente 28 cm”. Assim, fomos 

construindo com os colegas todas as demais peças do Tangram. 

Observamos que essa maneira de construção auxiliou no desenvolvimento dos 

conceitos matemáticos, deixando nítida a interação dos alunos como a atividade 

proposta. 

Para a fixação e o desenvolvimento das habilidades adquiridas no decorrer da 

aula, utilizamos dois tipos diferentes de jogos. 

O primeiro foi o jogo das sombras, no qual os alunos visualizaram a sombra de 

uma figura montada com o Tangram, e individualmente montaram a figura proposta, 

com as peças por eles construídas. 

Em sequência, propusemos o jogo das dicas, sendo que os estudantes formaram 

duplas de trabalho e distribuímos duas figuras para serem construídas. As duplas se 

posicionaram de forma a ficarem de frente um para o outro. O jogador não pode deixar 

seu adversário (integrante de sua dupla) ver a figura, somente dava dicas matemáticas 

para que o outro, utilizando as peças do Tangram, construísse a imagem escolhida. Não 

poderia dizer o que a mesma estava representando e nem os nomes das peças, ou seja, as 

formas geométricas que elas representam. 

 

6. Resultados alcançados 
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Através da aula com o Tangram percebemos que todos nós, alunos de CPA, do 

Curso de Licenciatura em Matemática, desenvolvemos o raciocínio lógico e geométrico, 

bem como identificamos as formas geométricas encontradas no Tangram e fixamos o 

conceito dessas formas planas. Esse trabalho permitiu, também, o desenvolvimento de 

algumas habilidades tais como a visualização, análise, desenho e construção de figuras 

geométricas planas. 

Como uma de nossas primeiras experiências como docentes, no curso de 

licenciatura em Matemática, percebemos a importância do planejamento prévio, de 

entrarmos em sala preparados e munidos de informações que possam auxiliar na 

construção do conhecimento, que devemos ser flexíveis a mudanças e imprevistos, 

tornando os conteúdos trabalhados significativos. Aprendemos, também, que não 

devemos desistir daquilo que almejamos e produz sentido ao trabalho docente. 

 

7. Reflexões Pedagógicas permitidas pela experiência 

 

Podemos destacar como lições aprendidas nesse processo: 

 

7.1 Agir para aprender: a experiência nos permitiu perceber que um aluno 

mentalmente ativo atribui significado aos conteúdos escolares. O jogo é uma das 

estratégias pedagógicas capazes de mantê-los mentalmente ativos; 

 

7.2 Conhecer é uma construção pessoal: aprender é um processo de elaboração que 

depende das relações que o aluno estabelece entre o que ele já sabe e o que ele está 

aprendendo; 

 

7.3 Cooperar para aprender: a aprendizagem não pode ser uma trajetória solitária, 

precisa ser solidária. A troca com o outro promove a aprendizagem, especialmente 

quando promovida na sala de aula; 

 

7.4 Ajudar a aprender é o papel do professor: para que o professor aprenda a ajudar 

o seu aluno a aprender precisa ter uma postura de pesquisa sobre a sua prática 

pedagógica, precisa aprender o seu aluno. Saber o conteúdo não basta para ensiná-
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lo, é preciso compreender o processo vivido pelo aluno para poder intervir de forma 

qualificada na sua aprendizagem. 

 

8. Considerações finais 

 

Considerando a educação na sociedade atual, percebemos que os professores tem 

um grande desafio ao proporem novas situações de aprendizagem em suas realidades 

escolares. Nesse sentido, a pesquisa e o planejamento são essenciais. O professor 

precisa estar sempre em busca de diferentes maneiras, finalidades, contextos e objetos 

para mediar a construção do conhecimento, despertando a curiosidade e o espírito 

investigativo nos alunos. 

A fim de exemplificar as afirmativas anteriores, citamos a complexidade dos 

conceitos a serem trabalhados com o estudo da Geometria Plana, salientando as 

vantagens de se utilizar o Tangram como facilitador de tais aprendizagens: um jogo 

simples, porém com grande potencialidade para a visualização das formas geométricas, 

assim como para o desenvolvimento de diferentes habilidades dos alunos. 
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