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RESUMO: O presente trabalho aborda os resultados de observação a respeito de uma prática
desenvolvida em sala, na Escola Estadual Prof. José Sena Dias, voltada à disciplina Matemática. Na
execução do conteúdo Geometria Plana, propõe-se como recurso pedagógico o TANGRAN e tem como
estratégias a manipulação, construção e recorte do mesmo. Esse método contribui para a aquisição e
compreensão de conceitos geométricos, pois sugere uma prática interessante, visto que, a observação,
manipulação e comparação das peças do Tangran, proporciona aos alunos a construção de diversos
significados no decorrer das atividades e por último a aplicação de fórmulas e cálculos.
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ABSTRACT

This article is the result of the analysis of the practice in the classroom, in the State School Professor. José
Sena Days, directed the Mathematics discipline in implementing the content Plane Geometry, proposed as
a pedagogical resource and has the Tangran strategies: manipulation, construction and trimming the
same. This practice contributes to the acquisition and comprehension of geometric concepts, it suggests an
interesting practice, since the observation, manipulation and comparison of parts Tangran, provides
students with the construction of several meanings in the course of activities and finally the application of
formulas and calculations.
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1 - O TANGRAN

Classificado como jogo matemático e um dos quebra-cabeças mais antigos do mundo. Constituído de sete
peças, permite a composição de centenas de figuras diferentes, além de possibilitar o desenvolvimento de
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atividades relacionadas com diversos conteúdos da matemática; dentre eles: cálculo de área, perímetro,
ângulos internos, congruência, frações, porcentagem, razão e proporção e números racionais.

O Tangran é originário da China, supõe-se que a parte inicial do nome ”tan”, esteja relacionada à Dinastia
Tang, que governou a China por um longo período; e a parte final do nome, “gran”, vem do latim e
significa: ordenar, dispor.

2 - GEOMETRIA

A Geometria tem sua origem provável na agrimensura ou medição de terrenos, num período a. C., as
civilizações antigas já possuíam conhecimentos geométricos.

“Mexendo na terra, os povos da antiguidade deram à luz as primeiras noções de geometria. Os egípcios, a
beira do rio Nilo, depararam-se com cheias periódicas que inundavam suas terras e os obrigavam a
remarcar suas propriedades. Nesse esforço interminável, conceitos como: área, perímetro, unidade de
medida e escala foram sendo desenvolvidos para facilitar e organizar a vida.” (Revista Nova Escola,
maio/98)

A geometria é o ramo da matemática que contribui para o desenvolvimento do
raciocínio lógico, da percepção das formas e da sensibilidade para as artes, tendo
em vista que a mesma está presente em todos os momentos importantes da vida
da humanidade, seja na escola, no lazer, nas brincadeiras ou em casa. É
fundamental na aprendizagem, ampliando a capacidade do pensar e do agir.

A Geometria é um ramo da Matemática que estuda as formas planas e espaciais, com suas propriedades
ou características, portanto, é um tópico vasto e tem grande utilidade prática por está presente no
cotidiano do aluno, isso torna necessária a busca de recursos pedagógicos diferenciados, outra razão dessa
busca, é incentivar os alunos a se familiarizarem com as formas geométricas através da observação do
mundo (casas, ruas, arquitetura de igrejas,escolas, quadra poliesportivas,etc.) percebendo que a
Geometria está inserida no dia-a-dia, daí, a importância de conhecer o ambiente no qual vivem, pois o
mundo tem suas formas e dimensões.

3 - A PRÁTICA EM SALA DE AULA

Segundo as Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica: (15) (...) o conjunto de
competências e habilidades que o trabalho de Matemática deve auxiliar a desenvolver pode ser descrito
tendo em vista este relacionamento com as demais áreas do saber (...)(1999, p.254).

O mundo está repleto de formas. Num frasco de perfume, copos, pratos, taças, embalagens diversas,
construção civil, monumentos, nas propagandas e logotipos. As formas são vistas e apreciadas pelos
alunos, é uma convivência espontânea com o universo geométrico.

A partir desse conhecimento prévio por parte dos estudantes, o professor deve e pode propor atividades
de medição, comparação e classificação das formas, com a intenção de desenvolver em seus alunos
habilidades como: diferenciar e identificar tais formas, identificar as relações que a Geometria faz com
outros saberes. Essas habilidades que devem ser adquiridas pelos estudantes nos estudos escolares, por
se tratar de conteúdo tão presente no cotidiano, dá ao professor a chance de desafiar seus alunos a
encontrar solução para situações que enfrentam na vida diária. Os alunos vão perceber que, além de
buscar solução para uma situação-problema; a habilidade em se expressar (oralidade e escrita) e
compreender o pensamento será desenvolvida ampliando seus conhecimentos geométricos, matemáticos e
outros.

Ao acompanhar uma pesquisa eleitoral, decompor o salário em contas a pagar, escolher um tapete para
sala/quarto, observar e medir o tamanho da tela de TV, ou até mesmo a compra de pãozinho numa
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padaria, as pessoas aplicam conceitos numéricos, fazem operações, calculam medidas e utilizam o
raciocínio lógico, (...) “Para tanto, o ensino da matemática prestará sua contribuição à medidas que forem
exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a
argumentação, o espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, iniciativa pessoal e
autonomia advinda do desenvolvimento da confiança da própria capacidade de conhecer e enfrentar
desafios”.(PCN,1997:31)

4 - METODOLOGIA

A prática pedagógica foi desenvolvida com alunos do 3º do ensino médio e foram utilizadas as seguintes
etapas:

◦ Atividade lúdica (reconhecimento visual do tangran);
◦ Construção em papel A4, mediante orientação do Professor, que desenhará um tagran no quadro

(individual);
◦ Construção com emborrachado, este terá suas peças recortadas (individual);
◦ Verificação dos conceitos geométricos como: ângulos internos, congruência de figuras, cálculo de

área e perímetro de cada peça, verificação de figuras de formato diferente com área congruente,
verificação da relação de grandeza de área das figuras de duas a duas, verificação da congruência
do perímetro de figuras com área congruente ( em dupla,trio ou equipe);

◦ Consulta ao dicionário dos conceitos relacionados às tarefas anteriores;
◦ Plenária onde as duplas, trio e ou equipes discutirão como chegaram às conclusões;
◦ Por fim, a aplicação das fórmulas para cálculo de áreas e perímetro de triângulo e quadriláteros

(quadrado, retângulo, trapézio, losango e paralelogramo).

O Professor deve orientar o trabalho dos estudantes, guiar as observações e discussões para eles
encontrem todas as possibilidades de respostas para cada situação.

Utilizando como parâmetro para a análise da prática em sala de aula com o Tangran como recurso
pedagógico,o artigo “ Reconstruindo a Geometria com o Tangram”,apresentado no XIII Encontro Nacional
de Educação Matemática, em julho de 2004,segundo as autoras Cristiane Pastiche Maria Helena Burle,a
Geometria contribui para o raciocínio lógico da percepção das formas e da sensibilidade das artes. Apesar
da geometria está presente nas brincadeiras, escola, casa; existem dificuldades no ensino da mesma por
conta de: carga horária reduzidas nos Cursos de Licenciatura destinada a esse assunto, apresentação do
conteúdo apenas nos últimos capítulos de alguns livros didáticos e sem nenhuma integração com outros
conteúdos. Tais dificuldades encontram-se registros históricos de Educação nas décadas de 60 e 70 por
conta do advento da matemática Moderna, aquela que dá ênfase às estruturas algébricas em detrimento
do tratamento lógico-dedutivo.

Relatam que pesquisas na área de Educação Matemática, nos últimos 20 anos, mostraram que os diversos
ramos da área: geometria, álgebra, aritmética, estatística e probabilidade se integram, possibilitando a
contribuição para a formação do cidadão.

Mediante as dificuldades encontradas (impasses em trabalhar o conteúdo e sua integração com outros
ramos da ciência), as autoras decidiram trabalhar a geometria de forma lúdica e prazerosa, com a
intenção de que o aluno realize experimentos e deduções, a partir do material concreto.

Realmente, além de ser um material concreto (real) também é manipulável, por ser objeto onde os alunos
podem pegar girar e virar de lado (face de cima e face de baixo) o Tangram torna-se diferenciado, pelo
leque de conteúdos que podem ser trabalhados nas disciplinas Matemática e Artes; bem como os vários
níveis de ensino como: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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5 - RESULTADOS

A importância da utilização desse material nas aulas de Geometria Plana foi apontada por unanimidade
pelos alunos, pois os mesmos aprendem praticando. A quantidade conceitos matemáticos estudados num
mesmo recurso, reforça a possibilidade assimilação dos mesmos, na dinâmica, observação, comparação e
verificação.

Ao tomarem ciência de que o Tangram pode ser via de acesso à compreensão dos conceitos geométricos,
os alunos ficaram encantados, à medida que observavam e comparavam as peças; faziam e refaziam as
comparações, revelando uma certa afetividade com o conteúdo e com o recurso pedagógico,usaram as
linguagens ( escrita,verbal), além de desenvolver o sentimento de confiança, relação inter-pessoal e
estímulo ao pensamento lógico e estímulo à criatividade .No momento de utilizar as fórmulas , já não
havia dúvidas.Portanto, o Tangram tem natureza inter-disciplinar e á atrativo no processo educativo.

6 - Considerações Finais

A análise da prática em sala de aula, servindo-se do trangram como recurso pedagógico diferenciado,
revela a natureza interdisciplinar dos estudos em geometria plana e o poder atrativo do recurso em
questão.

Os conceitos geométricos estão inseridos na vida diária das pessoas e elencam conteúdos que possuem
relações com outras disciplinas, como Língua Portuguesa e Artes, pois utilizam as diferentes linguagens
(verbal, escrita, gráfica e matemática).

O trangram torna-se “diferenciado” por três fatores: é material concreto, material manipulável e multiuso.
Concreto pois é real, o aluno vê, toca e até constrói o seu tangram; é manipulável, pois o aluno pode
manusear, separar e/ou juntar as peças, bem como observá-lo em suas faces, frente e verso, além de
girar as peças em 90º, 180º e 360º; multiuso pelo fato de se trabalhar vários conceitos geométricos
(comprimento, ângulo, perímetro, área, vértices, simetria, paralelismo, perpendicular ismo).

Mesmo sendo um recurso pedagógico concreto, manipulável e multiuso, o uso do tangram nas aulas para
que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, se faz necessário, que o Professor exerça o papel de
articulador, (uma vez que possui o conhecimento prévio e profundo do assunto, em relação a seus
aprendizes) saiba utilizar o recurso pedagógico, fazendo uma abordagem do conteúdo de forma sistêmica,
ou seja, que faça relação do conteúdo com outras disciplinas e que descreva uma situação problema.

Na execução das atividades foi evidente, que os alunos são ociosos na leitura de textos matemáticos,
dificultando assim a interpretação da atividade. Foi observado que um número significativo de alunos não
sabe usar a régua adequadamente, pois, às vezes, medem as distâncias a partir do número um e não do
zero e querem responder imediatamente, mesmo sem entender o que precisa ser respondido. A realização
de consulta ao dicionário é mais um problema apresentado, já que alguns alunos não sabem ou não
lembram a ordem alfabética das palavras, eles acreditam que somente nas aulas de Língua Portuguesa
deve usar esta ferramenta.

As atividades foram executadas com atenção e interesse e os objetivos desta pesquisa foram atingidos de
forma satisfatória.

Essas atividades contribuem para desenvolver habilidades de desenhar, comparar, observar, calcular área,
além da socialização de suas produções.

Cada aluno percebeu-se capaz de produzir e reproduzir belos desenhos bem como reconhecer a forma e o
espaço ocupado por essa respectiva figura.
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