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RESUMO

Contextualizar os conteúdos matemáticos, tem sido um desafio para a prática docente, tanto no ensino de
crianças, como no ensino de jovens e adultos. Entendemos que a Matemática precisa ser ensinada de forma
simples e divertida, procurando apresentar aos alunos problemas do cotidiano para além da sala de aula,
envolvendo questões e situações da vivência dos estudantes. Nesse sentido, esse trabalho apresenta um
relato de experiência sobre o uso do tangram de forma lúdica, objetivando por meio das diferentes
aplicabilidades proporcionar um olhar para as múltiplas interações em espaços de aprendizagem dentro e
fora da sala de aula tradicional. Constatamos que usar o tangram nas aulas de Matemática possibilita o
desenvolvimento do pensamento geométrico além de dinamizar o processo de ensino e de aprendizagem,
aproximando didaticamente professor-matemática-aluno.

Palavras-chave: Ensino de Matemática – Tangram – Ensino e Aprendizagem.

ABSTRACT

Contextualizing the mathematical content has been a challenge for teaching practice, both in teaching
children, as in teaching young people and adults. We understand that mathematics must be taught in a
simple and entertaining way, looking to introduce students to everyday problems beyond the classroom,
questions and situations involving the experience of students. Thus, this paper presents an experience report
on the use of tangram playful way, aiming through the different applicability provide a look at the multiple
interactions in learning spaces inside and outside the traditional classroom. We note that using the tangram
in Mathematics classes enables the development of geometric thought and streamline the process of
teaching and learning, approaching didactic teacher-student-math.
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ensino de Matemática prestará sua contribuição à
medida 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, a iniciativa pessoal e a
autonomia advinda do desenvolvimento da
confiança na própria capacidade de conhecer e
enfrentar desafios. (BRASIL, 1997, p. 26)

Introdução

A universalização do ensino e da aprendizagem de conteúdos matemáticos vem sendo cada vez mais
exigida, seja pela sociedade, pais, alunos, seja pelos educadores. Nesssa perspectiva, dentre as
possibilidades de ensinar e aprender matemática, destacamos a ludicidade, especificamente, o uso de jogos,
seja na forma analógica e/ou digital.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN (BRASIL, 1997), defendem uma abordagem interdisciplinar
mediada pelo o uso de problemas e situações reais retiradas da vivência do aluno, e reforçam que tais
situações podem ser medidas pelo jogo, pois é no jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o
imaginado, que o sujeito desenvolve o seu autoconhecimento — até onde se pode chegar.

Os PCN (BRASIL, 1997), ainda ressaltam que os resultados de desempenho em
Matemática mostram um rendimento insatisfatório, principalmente, no campo da
geometria. Apontam ainda que o ensino da Matemática é feito sem levar em
conta os aspectos que se conectam com a prática cotidiana, tornando-a
desprovida de significado para o aluno.

De acordo com os PCN de Matemática, cada vez mais as aulas precisam ter presente os jogos e atividades
lúdicas para possibilitar aquisição de habilidades necessárias para o desenvolvimento de conteúdos de
Matemática. Uma das subdivisões da Matemática apresentada nos PCN é a Geometria, uma parte parte da
Matemática em que podemos explorar assiduamente algumas abordagens lúdicas, pois

Uma das possibilidades mais fascinantes do ensino de Geometria consiste em
levar o aluno a perceber e valorizar sua presença em elementos da natureza e
em criações do homem. (...) O uso de alguns softwares disponíveis também é
uma forma de levar o aluno a raciocinar geometricamente. (BRASIL, 1997, p.
82-83)

Nesse contexto, apresentamos Tangram ou “Pedras da Sensatez“, que é um quebra-cabeça chinês de origem
milenar composto de sete peças geométricas oriundas de um quadrado. A partir da decomposição de um
quadrado em cinco triângulos sendo: dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos e um triângulo
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médio, um paralelogramo, um quadrado menor, reorganizando as setes peças poderemos obter formas
humanas, figuras de diversos tamanhos, nas quais podemos compor outro todo, diferente do quadrado
inicial.

Assim, apresentamos o jogo Tangram como um possível facilitador na construção de conteúdos
matemáticos, especificamente, assuntos que envolvem a geometria, provocando um olhar mais significativo
dos discentes que poderá ver as aulas de Matemática de forma mais divertida.

Independente da faixa estária, série, o tangram contribui significamente para o desevolvimento do raciocínio
lógico geométrico, pois exige reflexão, concentração, imaginação, paciência, persistência, sensibilidade,
criatividade e perseverança.

Segundo Sampaio (2005) o uso do tangram, compondo e decompondo figuras,
proporciona um contato com a Geometria, desenvolvendo a capacidade de
visualização, a percepção de propriedades e o estabelecimento de relações –
possibilidades que são bastante exploradas em aulas de Matemática.

Nessa perspectiva, Mendes (2009, p. 28), destaca que “quaisquer das formas de uso do Tangram
apresentam muitos aspectos positivos, pois a diretriz básica para o seu uso didático é possibilitar ao aluno
ação-reflexão”. Mendes e Bezerra (2009, p. 1), afirmam que a exploração desse material em sala de aula
não tem sido feita com criatividade, visto que os docentes não dão nenhum ou pouco espaço para a criação
e construção dos conceitos matemáticos sejam trabalhados pelos discentes.

Desse modo, geralmente, o tangram é utilizado no ensino das formas geométricas, mas acreditamos que
utilizando a criatividade é possível trabalhar outros conteúdos matemáticos. Assim, o uso do tangram como
um recurso didático no ensino da matemática se torna viável, pois desperta o interesse dos alunos para um
trabalho de forma lúdica e sua confecção pode ser realizada a custos mínimos.

Conforme o PCN o jogo, categoria em que o tangram se enquadra, é um dos caminhos para fazer
Matemática em sala de aula, pois os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas,
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e que favoreçam a criatividade na elaboração de
estratégias de resolução e busca de soluções.

Segundo Lima et. al. ( 2011, p. 4), enfatizam que

Outra contribuição significativa do uso do Tangram em sala de aula encontra-se
em proporcionar aos futuros professores de matemática do ensino básico, um
novo olhar para a Matemática na descoberta de novos enfoques na aquisição de
novos campos conceituais para o ensino de Geometria, aproximando assim os
conceitos de matemática da vida cotidiana.

Ainda, propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula
o planejamento das ações e possibilitam a construção de uma atitude positiva e gerencial perante os erros
dos alunos, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no
decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, p. 46).

Portanto, nessa perspectiva este artigo apresenta um relato de experiência que traz a relação do tangram de
forma analógica e digital, apresentando as análises dos graduandos de Pedagogia por meio dos fóruns de
discussão e portfólios da plataforma Teleduc.

Procedimentos metodológicos utilizados e análises de dados da pesquisa

A pesquisa tem cunho construtivista, considerando o tangram como um jogo que possibilita e estimula novas
experiências e permite a busca de soluções não padronizadas.
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Segundo Costa (2008) no enfoque construtivista, mais do que a transmissão e/ou
fixação de conteúdos específicos, visa-se a exploração de atividades que propiciem
o desenvolvimento de habilidades como estratégias de solução de problemas,
estruturas cognitivas, criatividade, ou seja, aprendizagem por descoberta por meio
da manipulação livre do jogo pelo sujeito.

Dessa maneira a atividade proposta visa a construção do conhecimento do aluno por meio da manipulação
do jogo, objetivando investigar e verificar a relação do tangram (analógico e/ou digital), como uma
estratégia eficaz para entender conceitos matemáticos, além de proporcionar maior atenção e concentração
no processo de ensino e a aprendizagem.

As atividades aconteceram de forma interativa tanto na sala de aula convencional como no Laboratório de
Informática. Usamos softwares e também a construção do jogo com a folha ofício A4.

A postura que o estudante de pedagogia assumiu foi de pesquisador e construtor de seu conhecimento, num
ambiente de investigação, na perspectiva de atuação metodológica a partir da Sequência Fedathi[3]. Assim,
a luz da metodologia citada os alunos assumiram o papel de pesquisador e construtor do conhecimento,
mediados pela plataforma Teleduc.

Os sujeitos da pesquisa foram os 45 alunos graduandos do curso de Pedagogia regularmente matriculados
na disciplina de Ensino de Matemática na Universidade Federal do Ceará – UFC/FACED.

[1]http://multimeios.ufc.br

Os sujeitos foram escolhidos por se tratarem de futuros profissionais que atuarão no ensino da matemática

básica, mais diretamente com alunos da Educação de Jovens e Adultos(EJA) e precisam entender melhor

como se dá o ensino desta ciência, e também para ressaltar o quanto é importante adotar uma postura

docente diferenciada para no ensino de matemática, entendendo que a aprendizagem deve acontecer de

forma interessante e prazerosa e um dos recursos que possibilitam isso são os materiais lúdicos.

Sugerimos aos sujeitos da pesquisa que se dividissem em trios, pois fazer as análises em grupos por
descobertas e mediações interativas e colaborativas, nos remete a perspectiva vygotskyana quando aponta
que

A aprendizagem, no projeto teórico de Vygotsky, está totalmente relacionada
com o desenvolvimento pleno do ser humano, pois, a partir da mediação entre
os membros de um mesmo grupo, o aprendizado se concretiza e possibilita o
processo de desenvolvimento (LIMA, 2003, p.100-101).

Para efeito de análise, no presente trabalho, nos deteremos aos relatos postados pelos alunos na plataforma
Teleduc[4] (fóruns de discussão e portfólio), assim, os relatos a seguir mostram como se deu essas análises
e como estão documentadas na plataforma Teleduc.

Nas análises e comparações entre as várias formas de usar o tangram na sala de aula com o papel ofício A4
e no laboratório de informática, destacamos os relatos dos alunos 1,2 e 3, pois enfatizam que a atividde em
sala com o tangram construído a partir da folha de ofício A4, foi mais dinamica.

Vejamos:

Em relação o modo de fazer, na sala de aula achei melhor, pois dar para
manusear o objeto mais dinamicamente em relação ao computador, em relação
a abstração das formas geométricas, não vi uma diferença muito relevante, nos
dois casos requer o mesmo nível de abstração, esse e meu olhar pedagógico.(
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Aluno 1)

A utilização da ferramenta através do computador torna-se mais complicado. Ao
manipularmos o tangram no papel tivemos maior habilidade devido ao manuseio
e visualização das peças. O uso no computador e mais lento e difícil, uma vez
que não temos o contato direto com o concreto, o que talvez torne o processo
mais demorado pois e preciso uma certa habilidade com o computador. (Aluno
2)

Acredito que o tangram manual (concreto), é melhor aproveitável pelos alunos,
pois eles podem partir da desconstrução para a construção ou o contrario. Ainda
também, acreditamos que, na apropriação do tangram, ou seja, o concreto em
suas mãos, existe a interação do aluno com o objeto de modo significativo e
facilitando a compreensão e construção do conhecimento. (Aluno 3)

Nessa mesma perspectiva, o aluno 4 diz que o

[1]
http://teleduc4.multimeios.ufc.br/pagina_inicial/mostra_curso.phpcod_curso=111&tipo_curso=A&extremos=

Tangram em flash disponibilizado no site:
http://ftp.multimeios.ufc.br/~geomeios/tangran_flash.html possibilita uma
melhor visualização do desenho, (...). (Aluno 4)

Mas destaca que

Durante a atividade a criança não tem tantas oportunidades para explorar o jogo
concretamente. Assim, posso dizer que é mais fácil e melhor trabalhar com os
alunos o Tangram na forma concreta, pois possibilita a vivência da construção
ao desenvolvimento do jogo. (Aluno 4)

Já o aluno O aluno 5 traz uma comparação mais conclusiva quando aponta que

Tendo por base uma comparação entre a execução do Tangram no ambiente
virtual e na sala, pode-se chegar a conclusão de que na sala de aula o Tangram
se torna mais didático, pois possibilita ao aluno construir o seu próprio Tangram,
coisa que e impossível no ambiente virtual. Deixando de lado a questão da
inclusão digital na educação, o método mais tradicional, ou seja, aquele feito em
sala de aula com papel, se torna mais pedagógico do que o feito em um
laboratório de informática, pois possibilita uma gama maior de experiências ao
aluno. (Aluno 5).

O aluno 6, enfatiza que o tangram na forma digital é limitado, pois na atividade a criança não tem tantas
oportunidades para explorar o jogo concretamente. (Aluno 6)

O aluno 7 diz que

Pág.5/8



O Tangram manual (concreto), e melhor aproveitável pelos alunos, pois eles
podem partir da desconstrução para a construção ou o contrario. Ainda também,
acreditamos que, na apropriação do Tangran, ou seja, o concreto em suas mãos,
existe a interação do aluno com o objeto de modo significativo e facilitando a
compreensão e construção do conhecimento. (Aluno 7)

E fechando as análises,o aluno 8 diz que

A presente atividade consistiu em utilizar o tangram de forma interativa, em que
o educando precisa formar figuras geométricas com as 7 peças apresentadas.
Foi muito interessante explorar o tangram , analisando como recurso
metodológico , porque tal jogo nos estimula a usar nossa criatividade para a
produzir várias figuras, além de nos propiciar perceber possibilidades de
trabalhar este recurso na construção do desenvolvimento matemático . Essa foi
uma análise do Tangran com o papel ofício A4 e no laboratório de informática
com um trabalho no ambiente virtual. (Aluno 8)

A partir da pesquisa realizada podemos perceber que os alunos se tornaram construtores do conhecimento,
pois os mesmos construíram o Tangram, por meio de papel, desenhos e recortes, e também do software. Os
dados colhidos a partir das postagens na plataforma Teleduc evidenciaram que, os sujeitos participantes da
atividade de pesquisa assumiram o papel de pesquisador e construtor do conhecimento.

As análises dos sujeitos valorizaram bem mais a construção do tangram com papel ofício A4 do que com o
uso do tangram online em flash.

Enquanto mediadoras da atividade, percebemos que as análises do recurso educacional, no caso aqui o
tangram (analógico e digital) foi importante para percebermos as possibilidades dos diferentes recursos do
tangram como objeto de construção do desenvolvimento do pensamento matemático do pedagogo.

Concordamos também com Lima (2011, p. 7), quando destaca o tangram como
meio pedagógico importante para o ensino de Geometria, sob a perspectiva de uma
disciplina dinâmica inserida no seu cotidiano, ajudando a viver e a compreender
melhor a vida, buscando criar uma cultura em que estejam presentes a reflexão
crítica, a investigativa, o trabalho coletivo e a autonomia.

Além de contribuir para aquisição de conhecimentos e adotar uma postura crítica e fundamentada, frente a
uma metodologia que lhes possibilite fazer da atividade lúdica não uma tarefa estanque, metódica, mas algo
mais amplo, abrangente, dinâmico e revolucionador.

Considerações

A pesquisa foi motivada pelas atividades propostas pela professora nas aulas da disciplina de Ensino de
Matemática, pois consideramos esse espaço como um ambiente de pesquisa e, portanto de construções e
descobertas. Assim, foi possível perceber que embora os alunos de pedagogia, sujeitos da pesquisa tenham
considerado o tangram construído de papel ofício A4, mais significativo para a aprendizagem do que o
tangram na forma digital, entendemos que não podemos deixar de proporcionar aos alunos as diferentes
possibilidades.

A pesquisa apresentou pontos positivos e os objetivos foram alcançados, pois pôde ser verificado um alto
índice de interesse, motivação e aprendizado dos alunos envolvidos, tanto na sala de aula, enquanto
confeccionavam o tangram, como no laboratório de informática manipulando o tangram online, apesar de
que o tangram na forma digital não era conhecido por todos os sujeitos.
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Porém, ao observar o relato das atividades desenvolvidas pelos alunos, e ao discutir com eles sobre suas
práticas docentes, percebemos que os que conheciam o jogo, subutilizavam os recursos e possibilidades
didáticas.

Nesse sentido, sugerimos que sejam realizadas oficinas pedagógicas para mostrar aos professores as
diversas possibilidades de aplicações do tangram na Matemática.

Segundo Laranjeira (1997) o recurso didático em questão, se bem utilizado em sala
de aula, estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade para resolver situações-problemas, assim, vale
ressaltar que o jogo por si só não fará com que o aluno aprenda, é preciso um bom
planejamento, uma boa metodologia, para desenvolver com qualidade os conteúdos
matemáticos e propor desafios para instigar os mesmos no processo de construção
do conhecimento.

Enfim, o recurso didático em questão, quando bem utilizado, seja na sala de aula convencional, ou no
laboratório de informática, pode proporcionar uma aula produtiva, dinâmica, e ainda, pode motivar a
participação e integração dos alunos às atividades.
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