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Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na Implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica: O USO DO TANGRAM NO ENSINO DE FRAÇÕES EM TURMAS DE 6º ANO,  o 
presente trabalho teve como objetivo  trabalhar uma proposta diferenciada com os alunos do 6º Ano 
do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Elias Abrahão, localizada no município de Honório 
Serpa – PR. A Fração, conteúdo que foi abordado na implementação, se constitui num tema que 
interessou aos alunos quando aplicado a partir do material manipulável, de estratégias lúdicas como 
o Tangram um jogo geométrico, vem de encontro às necessidades dos alunos em desenvolver a 
transição do conhecimento construído de forma concreta até chegar à abstração, desenvolvendo ao 
mesmo tempo requisitos para a construção de conhecimentos posteriores que oferece inúmeras 
possibilidades em despertar condições de elaborar, compreender e construir os conceitos 

fracionários e geométricos já vistos em anos anteriores, mediante a sua utilização e exploração. No 

caso específico desta pesquisa, buscando compreender como o ensino da matemática para o Ensino 
de Frações, pode ser debatido na escola, permitindo aos alunos experimentar situações que lhe 
possibilitou observar, comparar, concluir e registrar suas descobertas, de maneira contextualizada 
contribuindo para o seu desenvolvimento, de modo que possa utilizar tais conhecimentos de forma 
significativa relacionando teoria e prática, assim como o concreto e o abstrato, despertando para a 
formalização dos conceitos matemáticos, facilitando o processo de ensino e aprendizagem.  

 
 
 

Palavras – chave: Tangram; Frações; Ensino; Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática é uma das ciências fundamentais para o ser humano, onde 

requer raciocínio e uma grande capacidade de abstração, dependendo da forma 

como é proporcionada pode encantar ou causar medo. Convivemos com conceitos 
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matemáticos desde que nascemos. Apesar de se tratar de um conhecimento 

histórico e tão importante, a maior parte dos alunos tem certa antipatia pela 

matemática. Nas escolas, é comum o alto índice de repetência nesta disciplina, o 

que torna a situação ainda mais crítica. Mostrar aos alunos o quanto pode ser 

divertido e interessante o seu aprendizado, tem sido um desafio para todos nós 

professores desta disciplina. 

Levando em consideração a dificuldade de grande parte dos alunos no 

aprendizado da Matemática; principalmente quando se refere ao conteúdo de 

Frações acreditamos que os materiais manipulativos, especialmente os jogos, 

contribuem muito para a formalização dos conceitos, facilitando o processo de 

ensino e aprendizagem. 

O Tangram, por exemplo, tem sido utilizado por muitos professores de 

Matemática como um aliado no ensino da Geometria Plana. Mas suas aplicações 

não se restringem somente ao estudo das formas geométricas, pois pode ser 

utilizado como um jogo de construção e fixação de conceitos matemáticos, 

principalmente no conteúdo de frações, através de situações que estimulam a 

curiosidade, tornando o aluno mais consciente da utilidade da matemática para 

resolver e analisar problemas na vida real. 

Entendendo que a matemática pode ser fascinante para o aluno e que isso 

depende, principalmente, do modo como é trabalhada. Analisando esse contexto, 

tem-se como objetivo motivar os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental e 

consequentemente despertar  condições de elaborar, compreender e construir  os 

conceitos fracionários e geométricos já vistos em anos anteriores,  mediante a 

utilização e a exploração do Tangram, desenvolvendo de maneira contextualizada o 

conhecimento e ainda abordá-lo de forma crítica e reflexiva, partindo da 

compreensão e manipulação de figuras planas presentes no jogo para realizar 

atividades que podem ser à base de conhecimentos efetivos no que se refere ao 

conteúdo de Frações, como conceito, comparação e equivalência,  alcançando 

assim um bom ensino aprendizagem no conteúdo de Frações. 

 

 

 O TANGRAM NO ENSINO DE FRAÇÕES 



A Matemática surgiu devido às necessidades práticas da humanidade, 

decorrentes do contar e medir, como também da satisfação pessoal diante do belo e 

da beleza na observação e/ou transformação do meio em que se vivia. Esses 

saberes advindos da experiência foram se acumulando e se transformando em uma 

produção científica que reconhecemos como sendo a Matemática. 

Entendemos a Matemática científica como aquela desenvolvida pelos 

matemáticos com o objetivo de produzir resultados originais empregando o 

raciocínio lógico expresso por meio de uma linguagem formal e precisa, enquanto a 

Matemática escolar é entendida como aquela praticada na escola com objetivos 

didáticos. 

De acordo com o Currículo Básico do Estado do Paraná, 1991 nas Diretrizes 

Curriculares de Matemática, já se sustentavam uma concepção de ensino que: 

 
[...] aprender Matemática é mais do que manejar fórmulas, saber fazer 
contas ou marcar x nas respostas: é interpretar, criar significados, construir 
seus próprios instrumentos para resolver problemas, estar preparado para 
perceber estes mesmos problemas, desenvolver o raciocínio lógico, a 
capacidade de conceber, projetar e transcender o imediatamente sensível 
(PARANÁ, 1990, p.66). 

 

O ensino dos conceitos da matemática muitas vezes é passado de uma forma 

quase sempre através da apresentação de definições, regras e fórmulas 

desvinculadas de outros e muitas vezes sem relação com o cotidiano dos alunos, 

que não fornecem exemplos do uso dos conceitos que deseja ensinar, se detendo 

aos livros didáticos. 

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade. Dessa forma, o presente projeto pretende 

desenvolver atividades que envolvam situações de experimentação, manipulação e 

observação de regularidades, análise de situações matemáticas e estabelecimento 

de relações numéricas e geométricas, aproximando os alunos do modo de pensar 

matemático a fim de dominar as formas, os meios e as estratégias e os conteúdos 

matemáticos produzidos historicamente e possibilitando aos alunos a produção do 

novo conhecimento. Com isso, a Matemática deixa de ser uma ciência pronta e 

incontestável e passa a assumir aspectos provisórios e flexíveis. Insere-se então 

nesse contexto de buscas, o Tangram na aprendizagem de Frações. 

A utilização do Tangram implica o desenvolvimento de um tipo especial de 

pensamento, que permite compreender, descrever e representar, de forma 



organizada, o mundo em que se vive. O trabalho com noções geométricas contribui 

para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula a observar, perceber 

semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice-versa. 

 Importante conhecermos um pouco da história do Tangram, como nos lembra 

Diniz: 

O Tangram é um quebra-cabeça chinês de origem milenar. Ao contrário de 
outros quebra-cabeças, ele é formado por apenas sete peças, com as quais 
é possível criar e montar cerca de 1700 figuras entre animais, plantas, 
pessoas, objetos, letras, números, figuras geométricas e outros. 
As regras desse jogo consistem em usar as sete peças em qualquer 
montagem, colocando-as lado a lado sem sobreposição. 
Esse jogo foi trazido da China para o Ocidente por volta da metade do 
século XIX e em 1818 já era conhecido na América, Alemanha, França, 
Itália e Áustria. (DINIZ,1995, p.60) 
 
 

A origem e significado da palavra Tangram possui muitas versões. 

Diniz (1995), considera uma delas está ligada à “palavra chinesa para 

Tangram, Tchi Tchiao Pan, cuja tradução seria Sete Peças da Sabedoria”. O que 

nos faz crer que seu criador tivesse algum propósito religioso ou místico ao 

empregar as sete peças para descrever o mundo. 

Assim reforça uma das lendas, segundo dados coletados no blog:  

                          O discípulo e o Mestre 
 Um jovem chinês despedia-se de seu mestre para fazer uma grande 
viagem pelo mundo. 
 Nessa ocasião o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e 
disse: 
- Com esse espelho, registrarás tudo o que vires durante a viagem, para me 
mostrares na volta. 
O discípulo, surpreso, indagou: 
- Mas mestre, como poderei mostrar-lhe, com um simples espelho, tudo o 
que encontrar durante a viagem? 
No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos e 
quebrou-se em sete peças. 
 Então o mestre disse: 
- Agora poderás com essas sete peças construir figuras para ilustrar o   que 
viste durante a viagem. (MENTES IRREQUIETAS, 2014, p.01) 
 
 

A essas sete figuras os chineses chamaram de Tangram. Porém não se tem 

registros históricos que comprovem essas relações, mas sabe-se que esse quebra-

cabeça foi repassado para todo o mundo e com isso ficou muito famoso e vem 

demonstrando seu caráter sedutor envolvendo várias gerações quer seja como 

passatempo ou como recurso pedagógico. 

A utilização do Tangram como recurso pedagógico para o ensino de Frações 

pretende dar significado à aquisição de conceitos possibilitando observar, analisar e 



discutir os possíveis resultados desse recurso em sala de aula, uma vez que em se 

considerando a aquisição de conhecimentos matemáticos não se deve deixar de 

lado a possibilidade da utilização de recursos que venham facilitar a prática, também 

é preciso ter em mente os objetivos do trabalho e para que alunos, as atividades 

serão dirigidas. Assim comenta o autor: 

 
As atividades iniciais, para o reconhecimento das peças e das relações 
entre elas, devem ser feitas com os alunos de qualquer série, pois, como 
vimos, as relações entre as peças formam a base para o uso do material no 
estudo de conceitos envolvendo área ou frações, bem como para a 
construção do quebra-cabeça. No entanto, com alunos de maior 
escolaridade podemos aprofundar a reflexão colocando outros 
questionamentos, promovendo discussões e novas sistematizações das 
conclusões do grupo ou da classe como um todo. (SOUZA et al, 2008, 
p.64). 
 

 

Historicamente, a necessidade de criar novos números, além dos naturais foi 

sentida e sugerida naturalmente por problemas práticos da natureza geométrica. 

Houve tempo em que o homem não conhecia as frações. Mas a necessidade de 

medir terras, colheitas, líquidos, tecidos, com exatidão levou o homem a introduzir a 

frações e a criar unidades padrão para as medidas. 

Ao escolher uma determinada unidade padrão para medir, perceberam muitas 

vezes que o resultado obtido não era um número inteiro e sentiram a necessidade 

de fracionar a unidade de medida. 

Na tentativa de reverter a não apropriação e aversão às frações pode-se 

buscar na história da humanidade todo o esforço que gerações necessitaram para 

chegar a este conhecimento, mostrando todo um percurso conquistado e, que ao 

detalhar sua história, percebem-se as várias etapas e contribuições de diversos 

povos. 

Quando o assunto é o surgimento dos números fracionários e do conceito de 

fração estas dificuldades também ocorrem. O que se pode precisar é o que Boyer 

(2003, p. 7), discorre: "Os homens da Idade da Pedra não usavam frações, mas com 

o advento de culturas mais avançadas durante a Idade do Bronze parece ter surgido 

a necessidade o conceito de fração e de notação para frações”. 

Toda via o entendimento do conceito de Fração chama a atenção por se tratar 

de um assunto que demanda receio por parte dos alunos de qualquer idade. Para o 

enfrentamento dessa atitude, reforça Dante (1991, p. 13), “uma aula de Matemática 

onde os alunos, incentivados e orientados pelo professor, trabalhem de modo ativo-



individualmente ou em pequenos grupos – na aventura de buscar solução de um 

problema que os desafia”. 

Ensinar frações sempre foi um problema para muitos professores, pois na 

maioria das vezes os alunos especialmente de 6º ano não fazem a representação 

correta, quer seja leitura, escrita ou através de diagramas. Mas além de sua 

representação, a fração ainda traz consigo outras dificuldades, tais como a 

equivalência e atividades que envolvam as operações fundamentais, principalmente 

adição e subtração que requer o domínio de algumas regras. 

Deste modo, acredita-se que a modelagem, usada como uma metodologia 

alternativa que possibilite a aproximação entre teoria e prática, venha satisfazer 

nossas expectativas, ou seja, melhorar o aprendizado de Matemática no Ensino 

Fundamental. 

Segundo Bassanezi (2002), “a modelagem aplicada ao ensino pode ser um 

caminho para despertar maior interesse, ampliar o conhecimento do aluno e auxiliar 

na estruturação de sua maneira de pensar e agir”. 

Enfatizam as DCEs (2008), a modelagem matemática tem como pressuposto 

a problematização de situações do cotidiano. Descreve ainda, que ao mesmo tempo 

em que propõe a valorização do aluno no contexto social, procura levantar 

problemas que sugerem questionamentos sobre situações de vida. 

Como relata o autor, 

 
[...] a Modelagem Matemática constitui-se em um conjunto de 
procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar 
matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, 
ajudando-o a fazer predições e a tomar decisões. (BURAK, 1987, p.21) 
 
 

Com base na citação acima se entende que a Modelagem é facilitadora da 

construção de conceitos matemáticos. Os conceitos surgem na medida em que se 

faz necessária à sua explicação, o seu auxílio para a resolução das situações - 

problema. 

Discorre o autor, em uma discussão interessante sobre a Matemática aplicada 

na realidade, quando afirma: 

 
[...] o que propomos é a busca da construção de uma prática de ensino-
aprendizagem matemática que combine “jogos” e resultados práticos. A 
Matemática não deve ser considerada importante simplesmente por alguma 
definição arbitrária ou porque mais tarde ela poderá ser aplicada. Sua 
importância deve residir no fato de poder ser tão agradável quanto 
interessante. (BASSANEZI, 2009, p.16) 



O importante, no estudo de Frações, como, aliás, de toda a matemática não é 

enviar a todo custo a memorização de definições e regras, sem compreensão, é 

possibilitar um aprendizado mais saudável onde o aluno possa participar de todo o 

processo de aquisição de conhecimento, consciente do que está aprendendo e 

compreendendo o conteúdo, não simplesmente decorando e não conseguindo 

assimilar nada do que está sendo ensinado. 

Trabalhar com Modelagem Matemática, como uma metodologia para o 

ensino, possibilita ao professor mostrar aos alunos uma ligação entre os conteúdos 

aprendidos nas escolas e as situações encontradas na realidade. Segundo Burak 

(1987), os alunos trabalham com o que gostam, com aquilo que para eles apresenta 

significado, tornando-se responsáveis pela aprendizagem. 

 

 

METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ACÃO 

 

A implementação do presente Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola é 

uma abordagem qualitativa, juntamente com a pesquisa-ação, aplicado na Escola 

Estadual Elias Abrahão, situado na cidade de Honório Serpa, com alunos do 6° ano 

do Ensino Fundamental, com o objetivo principal em buscar novas alternativas para 

facilitar a aprendizagem, por meio da construção do Tangram, de forma a apresentar 

uma metodologia mediadora, entre a abstração e o concreto, possibilitando ações na 

construção do raciocínio lógico, ampliando os significados e noções matemáticas, 

como representar, ler, comparar frações e reconhecer sua equivalência. Durante o 

desenvolvimento das atividades lúdicas, jogos e desafios apresentados percebeu o 

interesse, a curiosidade, a motivação e principalmente a compreensão dos conceitos 

matemáticos relacionados a fração, outorgando aos alunos capacidade de ampliar 

habilidades como a observação, reflexão, busca de hipóteses, ou seja, desenvolveu 

o raciocínio lógico; além da interação e favorecendo a socialização entre eles. 

O desenvolvimento da Implementação, na Escola Estadual Elias Abrahão, 

aconteceu da seguinte maneira: 

 

 

 



1º MOMENTO 

Apresentação do projeto para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

salientando a importância do tema abordado e qual o objetivo do trabalho, através 

da conversação. Antes de iniciar as atividades foi distribuído para cada aluno um 

questionário de sondagem para verificar e avaliar conceitos e pré-requisitos já 

adquiridos sobre Matemática, as frações e conhecimentos próprios trazidos pelo 

aluno, referente ao seu cotidiano (APÊNDICE A). No momento de responder as 

questões, os alunos apresentavam e questionavam várias dúvidas, como: 

Professora “ Fração é um número”, “ Onde podemos encontrar frações”, “Como 

representar metade em forma de fração”, estavam inseguros, esperam auxílio, fiquei 

angustiada, pois não podia interferir nas respostas, precisava deixar que eles 

expressassem livremente o seu conhecimento com resposta natural e espontânea 

respondendo as questões individualmente sem intervenções, a fim de analisar seu 

conhecimento sobre o tema. 

 Os resultados obtidos após a aplicação dos questionários foram diversos, 

alguns demonstraram ter noção, conceito e alguns até certa compreensão 

matemática sobre o conteúdo, mas pela maioria se confirmou a dificuldade dos 

alunos em relação ao conceito básico de frações. 

 

2º MOMENTO 

 Pesquisa na internet no laboratório de informática da escola sobre o 

Tangram, sua história importância e benefícios para o ensino da Matemática, além 

de aplicações práticas em sala de aula. Durante a pesquisa os alunos apresentaram 

interesse no tema pesquisado, utilizando os recursos ali propostos no momento 

foram além das expectativas, encontraram diversas lendas, despertando assim a 

curiosidade em  trocavam informações, comparavam com os colegas,  cada aluno 

fazendo o seu próprio registro para apresentar a sua pesquisa na próxima aula, esta 

atividade mostrou que os alunos gostam de navegar na web e que este pode ser um 

recurso mais explorado nas aulas durante o processo de aprendizagem.  

 

3º MOMENTO 

Relato da pesquisa realizada na aula anterior, cada aluno expôs sua 

pesquisa de maneira sucinta e espontânea, alguns leram, outros falaram sem apoio 

para leitura, demonstrando segurança e compreensão do tema pesquisado, alguns 



alunos que aparentavam ser tímidos surpreenderam a todos. Após os relatos dos 

alunos foi enfatizada a origem, a história e a aplicabilidade do Tangram no ensino de 

frações, por meio de diálogo e vídeos. Com a visualização de alguns vídeos:  

http://youtu.be/ehkMez--nfM (aprox. 2 min.), http://www.youtube.com/watch?v=Q-

f_25aFtGk (aprox. 4 min.), http://www.youtube.com/watch?v=TjlCciykRLI (aprox. 

2min.), http://www.youtube.com/watch?v=u1iro0EHOWg (aprox. 5 min). Ficavam 

encantados com a beleza e a infinidade de temas que podem ser trabalhadas a 

partir do Tangram. 

 

4º MOMENTO 

Para dar início a esta atividade foi assistido um pequeno vídeo sobre a 

construção do Tangram através da dobradura, este proporcionou interesse e 

motivação em realizar a atividade. Utilizando folhas de sulfites coloridas, foi 

lentamente desenvolvida, construída passo a passo, relembrando as noções dos 

conceitos básicos de geometria: figuras planas, lado, vértice, arestas, ângulos, 

diagonal, área, e todas as questões pertinentes, referentes a cada situação, além de 

descobrir diferentes conteúdos matemáticos em que o Tangram pode ser utilizado 

como facilitador do aprendizado. Alguns alunos demoravam entender, buscando 

auxílio do professor ou de colegas, houve grande participação dos alunos ao término 

todos construíram seu Tangram. 

 

 Foto: Fornari, Elaine L. da Silva, Honório Serpa, 2015. 

  

5 º MOMENTO 

 Primeiramente assistimos um vídeo: Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=kvkXpTzmUN4, com propostas de desafios com a 

utilização das peças do Tangram, de maneira a explorar suas peças, manuseá-las, 

http://youtu.be/ehkMez--nfM
http://www.youtube.com/watch?v=Q-f_25aFtGk
http://www.youtube.com/watch?v=Q-f_25aFtGk
http://www.youtube.com/watch?v=kvkXpTzmUN4


montando possíveis figuras, com o objetivo de motivá-los a usar a criatividade. 

Ficavam encantados e a todo momento pediam para pausar o vídeo, pois queriam 

criar as imagens. Logo, em seguida, lancei os seguintes desafios: montar quadrados 

e triângulos utilizando peças do Tangram: 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, 7 

peças, lembrando que as peças têm que ser deitadas, têm que se tocar e sem 

sobrepor as mesmas, apenas movimentando as peças, com isso os alunos 

perceberam que é possível movimentar as peças para formar os possíveis 

quadrados, o qual o interesse e a curiosidade foram aguçados pelo gosto em 

aprender e competir, atingindo assim os objetivos propostos. Acredito que ao 

desenvolver situações de manipulação e experimentação da atividade proposta, 

houve possibilidade e estímulos a observar e perceber semelhanças e diferenças, 

assim como desenvolve o raciocínio lógico-matemático, a criatividade, o gosto pela 

Matemática nos alunos com o jogo do Tangram. Utilizou-se um tempo livre para a 

exploração das peças, descobrindo figuras que podem ser formadas. Iniciou-se 

então o conceito de representação das Frações a partir de cada um dos quadrados 

e triângulos formados. 

 

           Foto: Fornari, Elaine L. da Silva, Honório Serpa, 2015. 

 

6º MOMENTO 

  Retomada da aula anterior fazendo comparações das peças nas figuras 

planas, iniciou-se então o conceito de representação das Frações a partir de cada 

um dos polígonos formados. Para melhor compreensão trabalhei vídeos: Frações 

com O Tangram, http://www.youtube.com/watch?v=MIg5NBBnZVc (aprox.7min.), 

http://www.youtube.com/watch?v=aTAl9Q9X3_s (aprox.3 min.), com o objetivo de 

comparar as figuras e encontrar possibilidades em que a área de uma figura seja 

equivalente ao dobro área da outra. Momento em que os alunos descobriram as 

equivalências entre as peças do Tangram, comparando-as, por exemplo: Quantos 

triângulos menores precisa para formar o triângulo médio? Assim, foram exploradas 

http://www.youtube.com/watch?v=MIg5NBBnZVc
http://www.youtube.com/watch?v=aTAl9Q9X3_s


todas as sete peças do Tangram, os alunos demonstravam entusiasmo e 

interesse em realizar as atividades propostas. 

 

Foto: Fornari, Elaine L. da Silva, Honório Serpa, 2015. 

 

7º MOMENTO 

Nesta atividade, foi explorando o conceito de unidade de área de cada peça do 

Tangram, levantando discussões sobre comparações e equivalências de frações, a 

partir das decomposições e sobreposições de figuras planas as diversas frações que 

elas representam de acordo com o todo que será considerado em cada uma das 

atividades propostas. Iniciou-se com o registro de letras nas peças: nos triângulos 

grandes A e B, no triângulo médio G, nos triângulos pequenos C e E, no quadrado D 

e no paralelogramo F. Como mostra a figura:  

 

 

Foto: Fornari, Elaine L. da Silva, Honório Serpa, 2015. 

 

A) Em seguida cada aluno recebeu uma folha com perguntas baseadas no Tangram.  

Responda: 

1. supondo que a área da figura C ou E do TANGRAM tem valor igual a 1 (um) 

unidade de área. 

a) Qual o valor da área da figura D?   



b) Qual o valor da área da figura F?   

c) Qual o valor da área da figura G?  

d) Qual o valor da área da figura A ou B?  

e) Qual o valor da área do TANGRAM inteiro?  

2. Supondo agora que a área da figura D do TANGRAM tem valor igual a 1(um) 

unidade de área. 

a) Qual o valor da área da figura C ou E?  

b) Qual o valor da área da figura F?  

c) Qual o valor da área da figura G?  

d) Qual o valor da área da figura A ou B?  

e) Qual o valor da área do TANGRAM inteiro?  

3. Vamos agora considerar que a área da figura A (ou B) tem valor igual a 1 

unidade de área. 

a) Qual o valor da área da figura D?  

b) Qual o valor da área da figura F?  

c) Qual o valor da área da figura G?  

d) Qual o valor da área da figura C(ou E)?  

e) Qual o valor da área do TANGRAM inteiro?  

 

4. Considere agora que a área do TANGRAM inteiro tem valor igual a 1 unidade 

de área. 

a) Qual o valor da área da figura A ou B?  

b) Qual o valor da área da figura D?  

c) Qual o valor da área da figura F?  

d) Qual o valor da área da figura G?  

e) Qual o valor da área da figura C (ou E)?  

No momento da realização da atividade, a maioria dos alunos apresentaram 

dificuldades em entender o objetivo proposto, então houve a necessidade de passar 

nos grupos explicando a atividade, depois de muita persistência e paciência 

conseguiram entender, desenvolvendo as atividades com compreensão e interesse. 

Em seguida, foi desenvolvida outras atividades, a fim de trabalhar vários 

conceitos, noções e conteúdos matemáticos. Apenas algumas noções, mas não 

podemos deixar de mencionar ou dar uma pequena explicação de seu significado, 

levantando      discussões     sobre   comparações e equivalências de frações com o  



objetivo principal, compreender o conceito e a equivalência de Frações, com a 

exploração do Tangram. Os alunos trabalharam em grupos, neste momento         foi 

observado e acompanhado o comportamento e os questionamentos pertinentes, 

auxiliando-os quando necessário. Os alunos já com o embasamento das aulas 

anteriores, as atividades propostas se tornaram de fácil entendimento, onde fizeram 

observações mais precisas em relação a comparação e equivalência de frações, 

mas alguns alunos precisaram da intervenção com demonstrações e exemplos. 

 

8º MOMENTO 

A construção do Tangram na folha sulfite quadriculada ( malha quadriculada), 

realizada passo a passo, relembrando os conceitos básicos, pertinentes ao referido 

conteúdo, os alunos ficavam atentos, concentrados aos passos da construção 

apresentando um ótimo desempenho, alguns comentavam em fazer em casa com 

outros materiais como: papelão, madeira.Com base no Tangram quadriculado, 

comparou-se as sete peças do Tangram com suas respectivas frações 

(equivalência).  

 

Foto: Fornari, Elaine L. da Silva, Honório Serpa, 2015. 

 

9º MOMENTO 

 Trabalhar em grupos, atividades e situações problemas envolvendo frações, 

equivalência de frações, área, com base no Tangram quadriculado, ressaltando os 

conceitos básicos de perímetro e área. Momento em que os alunos ousaram do 

conhecimento adquirido, enriquecendo ainda mais com a interação dos colegas e do 

professor.  

 

 



10º MOMENTO 

Atividade com resolução de problemas, desenvolvida em dupla e individual, a fim de 

verificar se os alunos conseguiram compreender e assimilar o que foi visto e 

analisado. Agora requer um acompanhamento minucioso pelo professor, fazer as 

correções das atividades com todos os alunos, pedindo a eles que façam as 

apresentações de como pensaram para resolver os problemas propostos, 

indagando-os quando necessário, visando à participação de todos nessa correção 

conjunta e acabar com quaisquer dúvidas que ainda existam. 

Nesse momento foram realizadas diversas atividades como: Comparar e 

encontrar frações equivalentes; noções de adição e subtração de frações, utilizando 

a equivalência; confeccionar tiras de papel, dividi-las e encontrar as respectivas 

frações equivalentes; representar através de desenhos geometricamente algumas 

frações identificando fração própria, imprópria e mista. 

ATIVIDADE NÃO PLANEJADA ( sugestão dos alunos) : A partir da segunda aula da 

aplicação do Projeto de Implementação, os alunos encantados com a beleza das 

formas que pode-se criar com as peças do Tangram, cogitaram a ideia de 

confeccionar o próprio nome com a utilização das peças do Tangram, de impacto 

recusei, mas a ideia começou a criar vida da minha imaginação, então aceitei o 

desafio, conciliando e adequado informações referente a frações presentes em cada 

letra ou nome, como proposta de ser a última atividade antes da avaliação final. Os 

alunos muito dedicados e determinados na confecção do Tangram através da 

dobradura, para cada letra usa-se um Tangram. Esse momento foi único, ali podia-

se perceber o verdadeiro entusiasmo, gosto em aprender fazendo, a imaginação que 

brotava de cada um, e é nesta possibilidade de imaginar, de criar, de participar que 

o professor deve se ater, pois desta forma auxiliará e respeitará o aluno a aprender 

do seu modo, utilizando sim as teorias prontas, mas deixando as fórmulas da 

aprendizagem matemática serem assimilada de forma mais dinâmica e de fácil 

assimilação. 

 

Foto: Fornari, Elaine L. da Silva, Honório Serpa, 2015. 



   11º MOMENTO 

 Avaliação dos resultados alcançados, lembrando que durante todo o 

processo os alunos foram avaliados. Aplicado o questionário inicial (APÊNDICE B) 

para analisar se os alunos realmente entenderam as respectivas representações das 

frações estudadas; notou-se que o aluno é capaz de estabelecer as relações entre 

resolver problemas, analisar e compreender as regras do jogo e os conceitos 

matemáticos envolvidos.  

Neste processo de desenvolvimento da atividade, o professor além de 

organizador, que fornece informações necessárias ao aluno, atua como mediador 

promove a confrontação das ideias em cada aluno que pode intervir para expor a 

solução, questionar, contestar. É responsável por promover o debate sobre 

resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as soluções mais 

adequadas. 

Desta forma destacaremos as maiores dificuldades dos alunos em relação 

às frações, conhecimento de fórmulas, buscando integrar o aluno nas atividades 

com jogos lúdicos de acordo com as necessidades e dificuldades por eles 

demonstradas. Considerando sempre as possibilidades de facilitação do 

aprendizado do aluno, tornando assim a própria aprendizagem mais dinâmica e 

facilitada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto de implementação pedagógica apresentado neste artigo foi 

proposto com o objetivo de motivar os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental e 

consequentemente despertar condições de elaborar, compreender e construir os 

conceitos fracionários e geométricos já vistos em anos anteriores, mediante a 

utilização e a exploração do Tangram, alcançando assim um bom ensino 

aprendizagem no conteúdo de Frações. Constatou-se que a maioria dos alunos, 

mesmo tendo estudado os números fracionários, em anos anteriores não dominava 

os conceitos inerentes ao conteúdo.  

A utilização de atividades lúdicas, como a construção do jogo Tangram, 

permitiu a exploração do conceito de frações (comparar, equivalência), 

desenvolvendo o raciocínio lógico e intuitivo dos alunos, desta forma propiciou-se 



uma aprendizagem prazerosa, assim como, desenvolvimento da iniciativa, 

autoconfiança, autonomia, socialização dos alunos e a cooperação mútua.  

A aplicabilidade de jogos nas aulas de matemática tornará as aulas menos 

sistemáticas e deixarão a forma de ensinar mais leve para o professor, pois o aluno 

necessita aprender e ao professor cabe ensinar e se for de forma lúdica, os dois 

pilares da educação estarão mais confiáveis e seguros em sua função. 

Alguns itens foram primordiais ao elaborar a pesquisa, sendo que os 

principais deles são a matemática e seu ensino, a utilização dos jogos no processo 

do ensino e aprendizagem matemática e as possibilidades da melhor assimilação 

dos alunos em relação ao conteúdo sendo ensinados a partir dos jogos.  

  Desde o início da pesquisa pretendíamos demonstrar a possibilidade de se 

ensinar a matemática através de atividades lúdicas e o jogo Tangram. Enfatizando 

que os jogos permitem ao aluno errar, sem se culpar, apenas aceitando uma das 

principais regras do jogo. Conclui-se, portanto, que os alunos nesta fase ainda 

necessitam do concreto, para que seu aprendizado ganhe significado. 

Durante a implementação do projeto, observou-se que os alunos 

assimilaram bem os conceitos envolvidos e a maioria dos objetivos foi alcançada, 

não podemos deixar de ressaltar que alguns alunos demonstraram dificuldade de 

interpretação e mesmo de resolução havendo a necessidade do auxílio individual 

pelo professor, às vezes pelo colega, mas também podemos considerar 

positivamente a utilização de materiais manipuláveis, assim como o Tangram um 

excelente recurso para auxiliar no ensino aprendizagem de frações. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário do 1º momento (inicial) com os alunos do 6ºano 

 

 

 



APÊNDICE B – Questionário do 11º momento (final) com os alunos do 6ºano. 

 


