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“A matemática, senhora que ensina o homem a ser simples e modesto, é a 
base de todas as ciências e de todas as artes.” 

Malba Tahan 
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RESUMO 

 

 
CASTRO, Laudicena Mello Ferrari de.Tangram: um recurso para o ensino de fração 
no quinto ano do Ensino Fundamental. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Educação Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 
Janeiro, 2018. 
 
 
Pesquisar sobre estratégias para ensinar conteúdos matemáticos com o uso de 
materiais manipuláveis é o tema de interesse desse estudo. O Tangram, um material 
manipulável, foi utilizado como ferramenta concreta e lúdica no contexto escolar, 
com a qual o docente se subsidie para o ensino de conceitos matemáticos. Neste 
trabalho, propusemos uma sequência de atividades como uso do Tangram como 
ferramenta para a exploração do conceito de frações de suas representações: partes 
de um inteiro; comparação entre frações com representações diferentes; operações 
com frações de denominadores iguais e diferentes; equivalências e leituras de 
frações. Para elaborar a proposta nos apoiamos em estudos teóricos sobre ensino 
de frações e a aplicamos com alunos do 5o ano do Ensino Fundamental. 
 
 
Palavras-chave: Fração. Material manipulativo. Tangram. 
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ABSTRACT 
 

CASTRO, Laudicena Mello Ferrari de. Tangram: um recurso para o ensino de fração 
no quinto ano do Ensino Fundamental. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Educação Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 
Janeiro, 2018. 
 

 
Research on strategies to teach mathematical content with the use of manipulative is 
the topic of interest in this study. Tangram, a manipulative material, was used as a 
concrete and playful tool in the school context, with which the teacher subsidizes to 
teach mathematical concepts. In this work, we propose a sequence of activities as 
the use of Tangram as a tool for the exploration of the concept of fractions of their 
representations: parts of an integer, comparison between fractions with different 
representations, operations with equal and different denominator fractions; 
equivalences and fractions readings. In order to elaborate the proposal, we 
supported theoretical studies on fractions teaching and applied it to students in the 
5th year of elementary school. 

 
 
 

Keywords: Fraction. Manipulative material. Tangram. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As observações que emergem da experiência docente são corroboradas por 

pesquisadores matemáticos ao apontar como sugestão de ensino de Matemática o 

uso de materiais manipuláveis, pois está evidenciado que facilitam ao discente 

estabelecer relações entre as ações realizadas com o material e o conceito 

trabalhado. Nessa esteira, propõe-se aqui um estudo bibliográfico para realização de 

uma sequência de atividades com o aporte específico do quebra-cabeça chinês 

denominado Tangram para o ensino de fração. 

Na dinâmica da sala de aula, temos a oportunidade de vivenciar experiências 

que contribuem para reflexão de nossas práticas docentes. Sabemos, portanto, que 

o conceito abordado nesta pesquisa se dá no 4º e no 5º anos do Ensino 

Fundamental I, porém, não é raro, que os discentes estudem tal conteúdo sem 

compreendê-lo. Isso pode acontecer em virtude de costumeiramente apresentarmos 

poucas estratégias de exploração de tal conceito, propondo situações que não vão 

além do livro didático e do caderno; então, pensamos no Tangram como um material 

manipulável capaz de despertar o interesse pelo aprendizado de forma lúdica. 

O Tangram é um quebra-cabeça chinês de origem milenar, 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 

bidimensionais e outros. Esse jogo foi trazido da China para o Ocidente em por volta 

da metade do século XIX, sendo, em 1818, já conhecido pela América do norte, 

Alemanha, França, Itália e Áustria. (RIBEIRO et al., 2012). 

Existem muitas explicações para a origem e o significado da palavra 

Tangram. 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 duvidosa e especulativa. A explicação mais aceita está relacionada à dinastia 

T’ang (618-906), que foi uma das mais poderosas e longas da história chinesa, a tal 

ponto que em certos dialetos do sul da China a palavra T’ang é sinônima de chinês. 

Assim, segundo essa versão, Tangram significa literalmente quebra-cabeça chinês. 

Outra versão, por sua vez, está ligada à palavra chinesa para Tangram, TchiTchiao 

Pan, cuja tradução seria Sete Peças da Sabedoria. (RIBEIRO et al., 2012). 

O Tangram, utilizado como um recurso didático para as aulas de Matemática, 

na abordagem do conceito de fração e de seus desdobramentos, oportuniza aos 
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discentes a exploração desse material concreto de forma lúdica e contextualizada, 

ensejando uma abordagem reflexiva e instigante. Partindo da manipulação e da 

investigação de figuras geométricas planas, presentes neste tipo de quebra-cabeça, 

os discentes terão a oportunidade de realizar as seguintes atividades: a 

compreensão do conceito de fração como parte de um todo, a representação de 

frações equivalentes e a realização de operações de adição e subtração com 

frações. 

O uso desses materiais não pressupõe a solução para todos os problemas da 

aprendizagem matemática enfrentado pelos discentes através da ludicidade, mas 

representa e apresenta mais um recurso para tornar o processo de aprender mais 

significativo. E por significativo entende-se aqui que tais estratégias só farão sentido 

se vierem acompanhadas de propostas de reflexão, de pensar sobre e falar sobre 

(SMOLE, 2016).  

A pesquisa foi escolhida com intuito de explorar metodologia diferente para 

trabalhar o conceito de número racional em forma de fração e suas diferentes 

aplicações. Esse conceito é introduzido no 4º e no 5º ano do Ensino fundamental e 

desenvolvido até os anos finais desta etapa, pois apresenta grau de complexidade a 

ser gradativamente vencido, como apontam os PCNs (BRASIL, 1998, p. 67): 

 

No entanto, em que pese às relações entre números naturais e 
racionais, a aprendizagem dos números racionais supõe rupturas 
com idéias construídas pelos alunos acerca dos números naturais, e, 
portanto, demanda tempo e uma abordagem adequada.  

 
 

Parte-se aqui da ideia de que o ensino de matemática deve se tornar mais 

significativo, baseado, portanto, em múltiplas abordagens sobre o mesmo tema, e 

adequado à idade e à etapa escolar do discente, adotando metodologias alternativas 

que lhes permita aprenderem a partir de experiências concretas. A base dessa ideia 

é de Piaget (1974), segundo o qual a construção da cognição acontece em etapas 

sucessivas com níveis de complexidades crescentes, encadeadas umas às outras, 

formando uma trama a que denomina de construtivismo sequencial.  

Neste estudo, a etapa do desenvolvimento discente que será investigada é o 

operatório concreto, que vai dos 7aos 11 anos, já que, para realização do 5º ano, 

espera-se que a criança tenha 10 anos de idade. Nessa etapa, o sujeito busca 

ordenar o mundo de forma lógica, sendo capaz de seriar, ordenar, agrupar em 
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classes, com base em características comuns, além da capacidade de conservação 

e reversibilidade através da observação real - o pensamento da criança ainda é de 

natureza concreta.  

Segundo esse autor, o pensamento operatório é também denominado 

concreto, pois a criança somente o organiza adequadamente se os exemplos ou 

materiais de que ela se utiliza para apoiar o pensamento forem concretos e possam 

ser observados. A criança, nesta fase, ainda não desenvolveu plenamente o 

pensamento abstrato, aquele que usa somente como base as proposições e os 

enunciados, mas, com o desenvolvimento das relações estabelecidas em contato 

com o material didático concreto, nota-se aparecimento de esquemas conceituais: 

da assimilação - a capacidade de o sujeito incorporar um novo objeto ou ideia a um 

esquema já construído - e da acomodação - tendência de ajustar-se a um novo 

objeto e, assim, alterar os esquemas de ação adquiridos, adequando-os e 

incorporando-os. 

Sabe-se que a matemática é geralmente tratada nos espaços escolares como 

uma disciplina que apenas preconiza uma série de regras arbitrárias e ensina uma 

linguagem de signos, sem garantir o desenvolvimento de estruturas cognitivas que 

sustentem a possibilidade do real entendimento daquilo que se pretende ensinar. 

Essa disciplina, da forma como é apresentada, não se relaciona com a capacidade 

de agir do educando, habilidade que, hipoteticamente, forneceria subsídios para que 

criasse condições para solucionar os diferentes problemas que se lhe apresentarão 

ao longo da vida (CARRAHER, 1982). 

Dentro dessa perspectiva, entende-se que a escola pode vir a exercer um 

papel fundamental para o desenvolvimento da potencialidade dos seus discentes. 

No entanto, não são todas as metodologias que consideram o processo de ensino 

aprendizagem como uma construção que tem dentre seus alicerces aquilo que a 

criança tem de experiência escolar, e de experiências antes mesmo de entrar na 

escola. 

Além dessas experiências, é importante considerar ainda tudo o que a criança 

vivencia paralelamente ao conhecimento a ser aprendido para que lhe seja possível 

formular as correlações necessárias. Para considerar tais experiências no processo 

de ensino aprendizagem, cabe ao docente, que está em contato direto com seu 
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discente, investigar se tais processos estão sendo compreendidos e se há algo que 

deva ser modificado.  

Essa reflexão sobre os processos de aprendizagem é relevante, pois há 

várias formas de abordar um conceito matemático, ou seja, há muitas possibilidades 

de se trazer dados experienciais do grupo em questão e, ainda, proporcionar aos 

discentes as possibilidades de trabalhar com materiais didáticos manipuláveis que 

facilitem a aprendizagem de conceitos matemáticos; em particular, neste trabalho, 

os conceitos relacionados às frações. 

Justifica-se, portanto, nessa esteira, a pesquisa da proposição dos modos de 

conduzir atividade pedagógica com o uso do recurso pedagógico denominado 

Tangram para a abordagem lúdica do conceito de fração no 5º ano do ensino 

fundamental, visando a oferecer mais uma importante ferramenta para o processo 

de ensino crítica e construtiva da matemática nesta etapa da escolarização.  

O objetivo desse trabalho é discorrer sobre a importância do uso de material 

manipulável “Tangram” através da criação de uma sequência de atividades que 

favoreça a compreensão do conceito de fração. Almeja-se que esse material 

propicie aos discentes construções imagéticas mais ricas e variadas dos conceitos 

utilizados para o processo de compreensão de conceitos de frações, tais como: a 

representação do conceito de fração, a compreensão do conceito de fração como 

parte de um todo, a compreensão de frações equivalentes e as operações de adição 

e subtração de frações de denominadores iguais e diferentes. 

Esta pesquisa tem como propósito criar possibilidades de ampliar o 

conhecimento que o discente tem acerca de frações por meio de uma sequência de 

atividades.  

Para atingir os objetivos traçados desenvolvemos esta pesquisa da seguinte 

maneira: 

No Capítulo 2 apresentamos um breve histórico do surgimento do uso do 

material manipulativo para o ensino da Matemática e os teóricos que apontam para 

uma aprendizagem significativa;  

No Capítulo 3 abordamos os significados da fração na Matemática, tais como: 

como parte de um todo, fração como razão e fração como resultado de uma divisão; 



14 

 

 

No Capítulo 4 apresentamos a Metodologia utilizada nesse estudo que tem o 

cunho descritivo, pois se fundamenta na organização e elaboração de uma 

sequência de atividades didáticas que buscam facilitar ludicamente a compreensão 

pelos discentes do 5º ano do Ensino Fundamental de conceitos relacionados com o 

ensino de frações; 

No Capítulo 5 apresentamos a exploração da sequência de atividades 

propostas com o Tangram, pois esse material manipulativo oferece um enorme 

potencial para compreensão de fração de um todo; 

No Capítulo 6 apresentamos uma experiência no 5º ano do Ensino 

Fundamental com a aplicação de uma sequência de atividades com o material 

manipulável Tangram para o ensino de fração de um todo, frações equivalentes, 

comparação entre frações e operação de adição de frações; 

No apêndice apresentamos na íntegra a sequência de atividades 

desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



15 

 

 

2 O USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA  

Este capítulo fala brevemente sobre o surgimento e a importância do uso dos 

materiais manipuláveis nas aulas de Matemática e da compreensão de ideias ou 

conceitos através da manipulação de material didático concreto no Brasil. Intenta, 

portanto, apresentar um breve apanhado das principais concepções que deram 

encaminhamento a esse modo de apresentação e de ensino de conceitos 

matemáticos. 

Ouso de materiais manipuláveis no ensino passa a ter destaque, pela primeira 

vez, através de Pestalozzi1, no século XIX, quando o eminente educador postula“[...] 

que a educação deveria começar pela percepção de objetos concretos, com a 

realização de ações concretas e experimentações” (NACARATO, 2005, p.1 apud 

MURARI, 2011, p. 191).  

Murari (2011), assevera que, sob a influência de Pestalozzi, no Brasil, na 

década de 1920, surgiram, de forma mais sistemática, as recomendações para 

utilização de recursos didáticos nas aulas de Matemática. Depois disso, 

manifestaram-se várias tendências, mas a que, inicialmente, mais se destaca dentre 

as pioneiras é a denominada empírico-ativista, pois seus métodos de ensino eram 

pautados por atividades que contemplavam a ação, a manipulação e a 

experimentação; no entanto, seus postulados não foram plenamente desenvolvidos 

em função, principalmente, do despreparo dos professores da época. 

Além desse movimento na matemática, também denominado de Escola Nova 

por ter emergido de movimento homônimo e mais amplo, que postulava que “o aluno 

deveria aprender fazendo” e que foi o primeiro grande movimento que intentava 

renovar a educação, também trazemos à memória o Movimento da Matemática 

Moderna (década de 1970), momento em que começou uma grande produção e 

divulgação de novos e antigos materiais didáticos para o ensino da Matemática, tais 

como o Material Cuisenaire, o Material Dourado, o uso do Flanelógrafo, do cartaz 

“Lugar Valor”, dos Blocos Lógicos, do Ábaco. (SANTOS; PINTO, 2011); instigando o 

                                                           
1 Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as 
correntes educacionais; afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver 
suas habilidades naturais e inatas. 
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raciocínio dos discentes também com o uso de materiais ditos “concretos” ou, como 

ora usamos manipuláveis. 

A incorporação de novos recursos técnico-tecnológicos representados por 

calculadoras e computadores aparecerá sistematicamente somente a partir de 1990, 

mas seus usos coexistirão com a utilização apenas do livro didático para elaboração 

das aulas mecânicas cujo sistema fixo corresponde a: “Conteúdo - exercício de 

fixação”. Esse formato tende a fazer com que o aluno apenas repita o processo que 

lhe foi repassado, prescindindo assim do raciocínio lógico, fundamental para a 

resolução de qualquer atividade matemática. A partir daí, começa a falta de 

interesse do aluno pela matemática, pois, não há um paralelo entre o cotidiano do 

aluno e a matéria. 

Para Lévy (1993), a representação materializada pensada pelo material 

didático concreto desempenha um importante papel na tarefa de compreender e dar 

significado a uma determinada ideia, correspondendo às etapas da atividade 

intelectual anteriores à exposição racional, ou seja, anteriores à conscientização. 

Algumas dessas etapas são: a imaginação, a bricolagem mental, as tentativas e 

erros, que se revelam fundamentais no processo de aprendizagem matemática. 

Para o referido autor, a simulação não é entendida como ação desvinculada 

da realidade do saber ou da relação com o mundo, mas antes um aumento de 

poderes da imaginação e da intuição. Nas situações de ensino com materiais, a 

simulação permite que o discente formule hipóteses, inferências, observe 

irregularidades, ou seja, participe e atue em um processo de investigação que o 

auxilia a desenvolver noções significativamente, ou seja, de maneira refletida. 

Ainda sobre a importância da utilização dos materiais manipulativos no ensino 

da matemática, podemos apontar uma série de vantagens para a aprendizagem das 

crianças: a) Propicia um ambiente favorável à aprendizagem, pois desperta a 

curiosidade das crianças e aproveita seu potencial lúdico; b) Possibilita o 

desenvolvimento da percepção dos alunos por meio das interações realizadas com 

os colegas e com o professor; c) Contribui com a descoberta (redescoberta) das 

relações matemáticas subjacentes em cada material; d) É motivador, pois dá um 

sentido para o ensino da Matemática. O conteúdo passa a ter um significado 

especial; e) Facilita a internalização das relações percebidas. (SARMENTO, 2012) 
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3 FRAÇÕES E SEUS SIGNIFICADOS 

Este capítulo aborda os significados que são postos à baila quando se estuda 

fração. Tais significados são essenciais para compreensão desse conceito 

matemático e, segundo Smole (2016), correspondem a: fração como parte de um 

todo, fração como razão e fração como resultado de uma divisão. Os números 

racionais em forma de fração, enquanto tema, devem ser planejados e explorados 

ao longo de todo o ano, a partir do quarto ou do quinto ano do Ensino Fundamental.  

Para Freudenthal (apud LOPES, 2008, p.11) e Hilton (apud LOPES, 2008, 

p.11), é de suma importância o desenvolvimento de um senso numérico para os 

números racionais. Segundo Freudenthal (apud LOPES, 2008, p.11) a matemática é 

uma atividade humana, surge como materialização da realidade; portanto, a 

aprendizagem matemática deve originar-se dessa realidade. Isto não significa 

mantê-la conectada apenas aos fenômenos do mundo real, senão também ao 

realizável, imaginável ou razoável para os discentes, desta perspectiva a 

componente cultura tem de ser levada em conta como contexto. 

Sendo assim, a matemática que vale a pena ser ensinada, e aprendida, é a 

que promove aprendizagem significativa, que faça sentido para os alunos. Para a 

consecução deste objetivo, Freudenthal (apud LOPES, 2008, p. 11) propõe que 

contextos realistas, sejam pontos de partida naturais para processos de descoberta 

e reinvenção da matemática.  

Nessa perspectiva o Tangram atende às expectativas para o ensino de 

fração, pois permite ampla exploração para a ideia de comparação e para a 

elaboração de hipóteses na operação dos números racionais em forma de fração, 

tanto com denominadores iguais quanto com denominadores diferentes, através da 

equivalência das peças geométricas que compõem esse material manipulável. 

Sabe-se que cada discente tem o seu tempo de apreender os conteúdos, 

então o emprego de situações concretas podem propor uma analogia no emprego 

de frações em situações significativas. 

Quanto à forma de ensino, é preciso conhecer os principais significados que a 

fração representa ao se iniciar a aprendizagem desse conceito. (SMOLE, 2016p. 25) 
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Figura 3 – Principais significados de fração. 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: SMOLE, 2016. 

A fração como parte de um todo é normalmente apresentada utilizando 

inicialmente representações contínuas, como, por exemplo, imagem de bolo, pizza, 

barra de chocolate, para depois apresentar partes de um todo discreto, usando, 

balas, bolinhas etc.  

Outra ideia é a fração como resultado de uma divisão de um número natural 

em frações menores que um inteiro, como, por exemplo, dividir uma folha de papel 

A4 ao meio, 1:2 = 1/2. 

Já a fração como razão de comparação entre duas grandezas raramente é 

trabalhada no 5º ano, mas o seu significado deve ser conhecido pelo professor. 

Quando dizemos que 2 entre 5 discentes de uma escola preferem as aulas de 

educação física, estamos comparando grandezas: todos os discentes dessa escola 

e aqueles que preferem educação física. Podemos dizer, então, que 2/5 dos 

discentes dessa escola preferem educação física. Nesse caso, a fração é o 

resultado da comparação. Podemos observar que, como razão, o sentido da fração 

é bem distinto da fração de um todo e da fração como resultado de uma divisão 

(Smole, 2016, p. 27). 

 
FRAÇÃO 

Fração como resultado 
de uma divisão 

Fração como parte 
de um todo 

Fração como razão 
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3.1  Fração de um inteiro - objetos contínuos e discretos 

Neste tópico, pretendemos diferenciar as categorias de objetos que são 

utilizados para introduzir o conceito de fração de um inteiro. Embora o conceito de 

fração seja único, ele assume aspectos diferentes em cada situação em que é 

utilizado. É importante para o pleno entendimento do conceito em questão ressaltar 

uma importante diferença de aspecto em relação à materialidade abordada: quando 

a fração é aplicada a conjuntos contínuos, por exemplo, fração de bolo, chocolate, 

pizza, suco, leite, massa de objetos, entre outros; e quando é aplicada a conjuntos 

discretos, por exemplo, fração de balas, bolas, bonecas, animais, pessoas, 

brinquedos, entre outros. 

Segundo Smole (2016, p.28), o conceito de fração de conjuntos contínuos 

parte de um todo, visualmente unitário, que, ao ser dividido, resulta em partes com a 

mesma medida. Por exemplo, se quisermos pegar 1/2 de um doce, devemos cortá-lo 

em duas partes de mesmo tamanho e tomar uma dessas partes. Nesse caso, é 

esperado que as duas metades tenham a mesma massa. Assim como, se quisermos 

obter 1/2 de uma corda ou 1/2 de um copo de suco, ambos deverão ser divididos em 

partes iguais com o mesmo comprimento ou capacidade respectivamente. 

Já o conceito de fração para conjuntos discretos corresponde a dividir o 

conjunto de elementos do grupo que será fracionado e fazer a divisão em grupos 

com igual quantidade de elementos, sem que haja quebra dos elementos em cada 

grupo. Não é o caso de quantidades contínuas, as possibilidades de frações são 

sempre infinitas, uma vez que podemos dividir o todo em quantas partes iguais 

forem possíveis sem que haja resto. 

Outro aspecto importante a ser considerado na abordagem do assunto é que, 

tradicionalmente, as frações são abordadas antes dos números decimais, com um 

enfoque inicial em apenas uma de suas ideias – a parte do todo - e com quase 

nenhuma relação com as medidas; pode-se afirmar que isso seja um contrassenso, 

uma vez que, historicamente, foram as medidas que deram origem às frações. 

(Smole, 2016, p. 29). 
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O Tangram, material manipulativo apresentado nesse estudo, traz uma 

proposta de introdução ao conceito de fração que permite seu manuseio e sua 

exploração como objeto para trabalhar com conceito de fração dos contínuos. 

Embora a fração tenha sido originada a partir de um conceito contínuo, nada 

impede que as frações dos discretos também desempenhem sua função na 

compreensão deste conceito em geral, que se apresenta tão complexo para os 

discentes, principalmente, no quinto ano do Ensino Fundamental.  

A apresentação desse conceito com material didático concreto permite aos 

discentes experimentar, manipular e formular hipóteses. Recomenda-se que o 

aprendizado tanto desse conceito, como de outros, deve ser apresentado de 

diferentes formas. Nessa perspectiva o presente estudo tem por objetivo apontar 

caminhos para uma aprendizagem significativa. 

Como já vimos, anteriormente, os números racionais surgiram da 

necessidade do homem de repartir e de medir. Também devemos ressaltar que no 

ano de escolaridade em questão, esses números são apresentados na sua forma 

representativa. 

Os números racionais são aqueles que podemos escrever em forma de fração 

com numerador e denominador inteiros, para tanto o denominador tem de ser 

diferente de zero; sendo assim, teremos a representação da fração, que também 

pode ser convertida para fração decimal. 

Numerador e denominador são nomes sugerem suas funções e posições: 

denominador significa aquele que dá nome e, neste caso, nomear significa referir-se 

ao todo com que se está trabalhando; numerador, por seu turno, significa aquele que 

dá o número de partes consideradas. Sendo assim, os nomes das frações 

dependem do número de partes em que a unidade é dividida e do número de partes 

consideradas. 

Convém mencionar, em situação pedagógica, que algumas expressões 

usadas no cotidiano são de origem fracionária. Isso pode vir a funcionar como 

fomento ao interesse. Mencionem-se, pois, alguns exemplos: Meia maratona: é 

uma corrida com uma distância igual à metade de uma maratona (1/2), ou seja, de 

21,1 km (21 097,5 metros); Meia três quartos: meia que chega quase no joelho. Ela 
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cobre cerca de três quartos da distância do joelho ao pé; Um quarto de hora: é 

igual a 1/4 de 60 minutos = 60: 4 = 15 minutos. 

Como a Matemática surgiu e se desenvolveu a partir de atividades ligadas às 

sociedades humanas, convém fazer o caminho teórico de volta a tais atividades, 

ainda que somente representadas. A percepção da materialidade, unicidade e 

divisibilidade dos objetos parece ser um caminho produtivo no desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem do conceito de fração. 
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4 METODOLOGIA 

O presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão, tendo como objetivo principal 

abordar e apresentar ao leitor um estudo sobre a utilização do Tangram como um 

dos materiais manipuláveis a ser utilizado para o ensino de Matemática, 

esclarecendo conceitos e teorias, além de discorrer sobre a importância deste para o 

ensino-aprendizagem da Matemática. Para isso, buscou-se destacar o Tangram 

como um material manipulável capaz de orientar o ensino de conceitos matemáticos 

relacionados com as frações.  

A metodologia utilizada nesse estudo tem cunho descritivo, pois se 

fundamenta na organização e elaboração de uma sequência de atividades didáticas 

que buscam facilitar ludicamente a compreensão pelos discentes do 5º ano do 

Ensino Fundamental de conceitos relacionados com o ensino de frações. Nesse 

caso, em específico, a pesquisa parte de uma necessidade de minha prática 

docente para a qual encontrei eco em alguns pesquisadores, os quais sinalizam a 

dificuldade encontrada pelos discentes quando são apresentados ao conceito de 

fração. Pensando nisso, proponho uma sequência de atividades com uso do 

Tangram, como material manipulativo para o trabalho com discentes do quinto ano 

do Ensino Fundamental que se apresentam numa etapa na qual o desenvolvimento 

do raciocínio lógico-matemático se encontra ainda em construção.   

Apresenta-se para tanto uma sequência de atividades composta por seis 

momentos; sendo uma atividade introdutória abordando a temática desse estudo, 

seguida de cinco propostas abordando diferentes conteúdos que se relacionam com 

o ensino de frações. Essas atividades serão aplicadas durante seis ou mais 

encontros, sendo necessário avaliar a necessidade da utilização de mais encontros 

à medida que a sequência for desenvolvida.  

Inicialmente, acreditamos que cada encontro será composto de dois períodos, 

cada período com duração de cerca de duas horas, aproximadamente. As atividades 

têm caráter investigativo e são compostas por questões que buscam a expressão 

dos argumentos e reflexões dos discentes acerca dos questionamentos propostos, 

bem como a proposição de reflexões que os levem a descobertas com vistas à 

aprendizagem.  
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Sendo assim, a coleta de dados será feita por meio de observação das 

respostas dos discentes a essas atividades e pela observação dos processos de 

ensino aprendizagem durante a aplicação da sequência de atividades.  

A sequência de atividades que aqui é sugerida é programada para ocorrer em 

cerca de seis momentos. No primeiro momentos foram apresentadas as diversas 

versões lendárias e explicativas para o surgimento do Tangram. Sendo assim, 

apresentaremos duas versões diferentes de lendas para a origem do Tangram e um 

vídeo que explica a origem desse quebra-cabeça chinês. Os discentes deverão, com 

o auxílio de seus docentes, fazer comparações entre as variadas versões e redigir 

argumentos acerca de suas impressões. 

No segundo momento, apresentamos uma proposta de familiaridade com o 

uso do Tangram. Para isso, apresentamos orientações para a construção de um 

Tangram, utilizando como recurso uma folha de papel. Além disso, buscando 

explorar a ludicidade deste material manipulável, também apresentaremos como 

desafio a construção de imagens diversas usando as peças desse quebra-cabeça 

como recurso. 

A partir do terceiro momento, serão abordados os conceitos relacionados com 

o ensino de frações. Nesse encontro, as questões propostas buscam explorar a 

representação de fração como parte de um todo. Para isso, as questões propõem a 

análise das peças do Tangram e debruçam-se sobre uma ampla e variada análise 

das relações das peças com relação ao todo da figura. Após essa ampla exploração, 

será necessário avaliar se realmente houve a compreensão por parte dos discentes 

acerca das análises propostas. Isso porque, a partir do quarto encontro, passaremos 

a explorar conceitos relacionados com a equivalência de frações, comparações 

entre frações e operações com frações. 

O quarto, quinto e sexto momentos exigem que os discentes tenham 

compreendido com clareza as relações entre as peças do Tangram. Para isso, é 

importante que o docente esteja atento à necessidade de possíveis esclarecimentos 

ou dúvidas acerca das proposições apresentadas ao longo das atividades desta 

sequência de atividades. 
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                       Quadro 1 - Visão geral das atividades propostas 

Momentos Atividades 
1º momento Versões da Lenda do Tangram 
2º momento Criação de imagens a partir do Tangram 
3º momento Tangram e fração de um todo 
4º momento Tangram e frações equivalentes 
5º momento Tangram e comparação entre frações 
6º momento Tangram e adição de frações 

       Fonte: A autora, 2018. 

O quadro acima traz as etapas da sequência de atividades com o “Tangram” 

para abordagem dos conceitos relacionados com o ensino de frações no 5º ano do 

Ensino Fundamental. 
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5 O TANGRAM E O ENSINO DE FRAÇÃO 

Neste capítulo, apresentamos a exploração da sequência de atividades 

proposta com o material manipulável Tangram2. Esse quebra-cabeça chinês é 

composto por sete peças com as quais é possível formar diversas figuras, sendo 

que a regra é usá-las sem sobreposições. O material forma um grande quadrado 

que se divide em sete peças assim distribuídas: temos dois triângulos grandes 

nomeamos de (TG), um triângulo médio (TM), dois triângulos pequenos (TP), um 

quadrado (Q) e um paralelogramo (P). 

Figura 3 – As peças do Tangram 

 
Fonte: https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Tendo em vista os diversos fatores que têm tornado aprender e, portanto, 

ensinar frações algo difícil, muitos pesquisadores têm investigado e atuado junto a 

professores e discentes no sentido de elaborar propostas eficientes para o ensino 

desse tema (SMOLE, 2016, p.24). Nesse sentido, um material que ofereça muitas 

possibilidades de abordagem tende a ser muito útil e, conforme se vê 

imediatamente, esse quebra-cabeça oferece um enorme potencial para 

compreensão de fração de um todo. 

A sequência de atividades em anexo nessa pesquisa compreende desde a 

apresentação das versões da lenda do Tangram, o manuseio das peças, a criação 

de imagens em exposição no mural da sala com objetivo exploratório até chegarmos 

à parte destinada à ideia e ao conceito de fração de um todo. 
                                                           

2O material visual completo e parte de suas formas de uso fazem parte do anexo desta pesquisa. 
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A fase de exploração é muito importante, pois esse mesmo material permite 

outras abordagens, como o conceito de área e de perímetro. E ainda há as peças 

que são compostas por figuras geométricas, mas isso suscitaria outro estudo a que 

não poderíamos aceder e, portanto, este se detém ao estudo de fração. 

Ao explorar o conceito de fração de um todo também vamos trabalhar 

indiretamente com a ideia de área, pois será explorado o quadrado que dá origem 

ao quebra-cabeça.  Já vimos que o Tangram é um material de exploração contínua, 

pois ele contém sete peças de diferentes tamanhos, então sugerimos que os 

discentes percebam quantos triângulos pequenos (TP) cabem dentro de toda a 

figura. Nesse momento ele pode sobrepor o triângulo separadamente, conforme a 

imagem abaixo. Espera-se que todos encontrem 16 triângulos pequenos, assim 

chegamos à compreensão do conceito de fração em que um inteiro foi dividido em 

partes iguais. 

Figura 4 – Relação parte todo 

 
                Fonte:https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Depois da verificação de em quantas partes o quadrado que dá origem ao 

Tangram pode ser dividido em relação à menor peça, já se pode demonstrar a 

representação da fração em forma de numerador e denominador: 1/16 (um 

dezesseis avos). 
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Ainda nessa mesma lógica, pode-se, em seguida, propor que os discentes 

comparem o triângulo menor com as outras figuras separadamente e as 

representem em forma de fração, como, por exemplo: quantos triângulos pequenos 

cabem dentro de triângulo médio em relação ao Tangram? Dois triângulos. 

Representação em forma de fração: 2/16 (dois dezesseis avos). 

Figura 5 – Comparação das figuras 

 

   

   

 

 

                     Fonte:https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Assim, em sucessão, podemos comparar quantos triângulos pequenos cabem 

dentro de um triângulo grande em relação ao Tangram. Três triângulos pequenos. E 

a representação em forma de fração será 4/16 (quatro dezesseis avos). 

Figura 6 – Comparação das figuras geométricas 

 

              Fonte:https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Adiante, vamos explorar a figura do quadrado. Quantos triângulos pequenos 

cabem dentro de um quadrado? (Represente em forma de fração em relação ao 

Tangram). A resposta é “dois triângulos pequenos” e a representação em forma de 

fração será 2/16 (dois dezesseis avos). 



28 

 

 

Figura 7 – Comparação das figuras 

 

                                Fonte:https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Em seguida, restará a comparação com o paralelogramo. E pergunta-se: 

Quantos triângulos pequenos cabem dentro do paralelogramo em relação ao 

quadrado do Tangram? E solicitamos a representação em forma de fração. A 

resposta é “cabem 2 triângulos pequenos” e a representação em forma de fração 

será: 2/16 (dois dezesseis avos). 

Figura 8 – Comparação das figuras 

  

Fonte:https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Ao final das comparações, podemos representar de forma algébrica e 

comprovar a nossa descoberta inicial, na qual, encontramos 16 triângulos pequenos 

no Tangram. Solicitando que o discente faça a soma das frações encontradas em 

cada figura, não se esquecendo de consultar, na figura, quantas figuras geométricas 

de cada forma está representada no Tangram (1/16 + 1/16 + 2/16 + 2/16 + 2/16 + 

4/16 + 4/16 = 16/16 = 1 inteiro). 
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5.1 Equivalências de frações e operações 

Dada a importância do conhecimento numérico, em seus vários aspectos, 

convém certificar-se de que o conceito trabalhado seja devidamente compreendido. 

Compreender o significado de um conjunto de números requer uma construção 

permanente e sistemática do conceito desses números, como é o caso das frações. 

Então, espera-se que, além de ler e escrever tais números, também saiba compará-

los e operar com e entre eles. 

Nunes e Bryant (1997, p. 191), nessa esteira, afirmam que: 

Com as frações as aparências enganam. Às vezes as crianças parecem ter 

a compreensão completa das frações e ainda não a têm. Elas usam os 

termos fracionários certos; falam sobre frações coerentemente, resolvem 

alguns problemas fracionais; mas diversos aspectos cruciais das frações 

ainda lhes escapam. De fato, as aparências podem ser tão enganosas que 

é possível que alguns alunos passem pela escola sem dominar as 

dificuldades das frações e sem que ninguém perceba. 

 

Nessa perspectiva, o material manipulativo Tangram busca, com a utilização 

do objeto “concreto”, levar os discentes a compreenderem o conceito equivalência 

de frações. As sete peças desse quebra-cabeça são representadas, na fração de 

um todo, da seguinte maneira: triângulo grande: 1/4; triângulo médio, quadrado e 

paralelogramo: 1/8; triângulo pequeno: 1/16, também podemos chamar atenção para 

as frações irredutíveis, aquelas que não podemos mais reduzir ou simplificar. 

Figura 9 – Divisão das peças do Tangram 

 
Fonte: http://clubematematicasemed.blogspot.com/p/professor-em-acao.html 
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Equivalência significa relação de igualdade. Pode-se, portanto, dizer que os 

dois triângulos grandes equivalem à metade do quebra-cabeça. Também podemos 

chamar atenção para as figuras paralelogramo, quadrado, triângulo médio e dois 

triângulos pequenos e evidenciar como representam a metade do Tangram. A 

representação, então, será 1/2 = 2/4 = 4/8 = 8/16. 

Ao comparar as peças do Tangram, já distribuídas em suas respectivas 

representatividades nas formas de frações, nos deparamos com a adição de frações 

com denominadores iguais e denominadores diferentes. 

Pode-se, em seguida, propor as seguintes comparações e operações a partir 

da visualização da metade do Tangram, como nos exemplos a seguir: 

Figura 10 – Comparando as peças do Tangram  

 

 

 

 

 

 

1/4+    1/4  = 2/4 

Fonte: https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

Os dois triângulos grandes representam a metade do quadrado do Tangram, 

logo seria 1/2 ou 2/4. Essas duas representações, portanto, são equivalentes. 

Depois podemos propor a observação das figuras que compõem a outra 

metade do Tangram. Temos um quadrado, um triângulo médio e um paralelogramo 

que representam a mesma fração: 1/8. Mas já sabemos que dentro de cada uma 

dessas figuras cabem dois triângulos pequenos e que esses dois juntos somam 

2/16; sendo assim, 1/8 é equivalente a 2/16, logo 1/8+ 1/8 + 1/8 + 1/8 = 4/8. 
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Figura 11 – Comparando as peças do Tangram 

 

 

   

       

                                                                                                                                 TP 

           1/16 

 

 Q    TM  

           1/8                                           1/8 

        P 

 1/8 

     

        TP 

        1/16 

Fonte: https://www.geogebra.org/m/fu6BtnhU 

 

          Ainda podemos chamar atenção para as figuras do quadrado, triângulo médio 

e paralelogramo que representam a cada uma a fração de 1/8 e dentro delas cabem 

2 figuras do triângulo pequeno, sendo assim podemos escrever a seguinte 

operação: 2/16 + 2/16 + 2/16 + 1/16 + 1/16 = 8/16 (oito dezesseis avos). 

Esse exemplo, a partir da manipulação do quebra-cabeça, mostra que, para 

pensar sobre as operações com frações, não é preciso ter os algoritmos e técnicas 

e, ainda, que, ao pensar sobre como operar com frações, os conceitos de fração e 

de equivalência se desenvolvem e se aperfeiçoam na prática. Essa é a meta do 

ensino de frações no Ensino Fundamental I, e não as operações técnicas em si 

mesmas (SMOLE, p. 30, 2016). 
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6 UMA EXPERIÊNCIA NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Este capítulo visa mostrar a aplicação da Sequência de Atividades aplicada 

em uma Escola da Rede Municipal do Rio de Janeiro, com 28 discentes do 5º ano 

do Ensino Fundamental, de horário integral, possibilitando assim um tempo de aula 

satisfatório para o desenvolvimento dessa proposta. Como professora regente foi 

possível acompanhar de perto o registro das atividades realizadas pelos grupos. 

Tal ação pedagógica tem como base constitutiva o sequenciamento utilizado 

nos Capítulos 3, 4 e 5, os conceitos de fração abordados no Capítulo 3 e o modelo 

de apresentação do Tangram, apresentados no Capítulo 5. 

Figura 12 – Mural criado pela turma de 5o ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Inicialmente, constatamos que a maioria da turma não conhecia nem o 

formato nem o nome Tangram. Seguimos, então, com a leitura das versões das 

lendas do quebra-cabeça. Neste momento, os discentes tomam conhecimento do 

que se trata e pudemos, em seguida, apresentar a Sequência de Atividades que 

foram realizadas por etapas.  

Depois de explorar as lendas e fazer os registros sobre a comparação entre 

as histórias e a escolha da versão preferida, partimos para o desenho do Tangram, 
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onde cada um, com uma cartolina colorida, teve a possibilidade de cortar e 

manusear a figura em partes separadamente. A etapa seguinte foi registrar as 

descobertas ao manipular com as diferentes figuras geométricas. Nesse momento 

alguns discentes perceberam que dois triângulos pequenos cabiam dentro de um 

quadrado, também notaram que os dois triângulos grandes representavam a metade 

do Tangram, e assim por diante.  

Depois, cada discente teve a possibilidade de criar uma imagem com as sete 

peças, com o auxílio das imagens que estavam presentes na sequência. Essa etapa 

de exploração é muito importante, pois é da familiaridade com as figuras, obtidas 

nesta etapa, que dependerá o sucesso ao ter de tratar do conteúdo fração a partir do 

Tangram. 

Figura 13 – Criação de imagens a partir do Tangram 

  

Fonte: autora, 2018. 

 

Ao abordar o conteúdo fração, os discentes fizeram menção de que os 

reconheciam por algumas formas estandardizadas, como: gráfico de pizza e gráfico 

de retângulos pintados. Indiciando, assim, que há um modelo estabelecido para o 

ensino de fração nessa fase escolar.   

Então, apresentamos a fração de um todo, com o recurso do material 

manipulável, Tangram. Todos tinham, naquele momento, o conhecimento desse 

material manipulável contendo sete peças geométricas perfeitas com características 

distintas. Nesse momento, estabelecemos comparação de quantos triângulos 



34 

 

 

pequenos cabiam dentro de um triângulo grande. Alguns discentes, sem testar, 

responderam dois. Depois de constatar fisicamente, perceberam que quatro 

triângulos pequenos cabiam dentro do triângulo grande. Alguns ficaram surpresos 

com essa constatação. 

Com essa atividade foi possível estabelecer uma noção de área, mesmo que 

o assunto fosse frações, pois, nessa etapa, é importante que o discente construa 

essa percepção. Isso vai auxiliá-lo no entendimento de fração de um todo. 

Assim, testamos todas as figuras geométricas em relação ao triângulo menor, 

até chegarmos à conclusão de que dentro do quadrado que dá origem às peças do 

Tangram cabem 16 triângulos pequenos. 

Figura 14 – Explorando noção de área com o Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: autora, 2018. 

 

Mesmo revendo o conceito de fração na Matemática – um inteiro dividido em 

partes iguais. Teve um grupo de discentes que atribuíram a cada parte do Tangram 

1/7 em uma das atividades. Isso se mostra compreensível, pois, ao invés de os 

estudantes fazerem a relação com o quadrado que dá origem às peças do Tangram, 

os fizeram em relação a um número de peças. Isso possivelmente ocorreu porque o 

Tangram trouxe um contexto diferente dos desenhos das pizzas e retângulos que 

usualmente abordam relações entre as áreas.  
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Portanto, o Tangram tem certa complexidade, o que o torna desafiador para 

os discentes. Diante desse desafio também vem a curiosidade para saber o nome 

das figuras geométricas, mas a que chama mais atenção é o paralelogramo, tanto 

pela forma quanto pela constatação posterior de que dentro dele cabem dois 

triângulos pequenos. 

Ao discorrer sobre a atividade, outro momento imprevisível foi quando um 

grupo, ao fazer uma atividade, constatou que dentro de um triangulo grande cabiam 

quatro triângulos pequenos; portanto, a fração representada em relação ao 

quadrado do Tangram seria 4/16 (quatro dezesseis avos). Mas o grupo registrou 1/4 

(um quarto). Concluiu-se, portanto, que eles anteciparam a etapa posterior, o 

conceito de equivalência. 

O quarto momento foi à equivalência, onde estabelecemos por meio da 

manipulação e comparação das peças do Tangram. Nesse momento alguns 

discentes para realização dessa atividade realizaram sobreposição das peças, e 

outros preferiram tracejar dentro do desenho do Tangram. Eles conversavam entre 

si e chegavam à conclusão que se dentro do quadro do Tangram, os dois triângulos 

grandes (2/4), representam a metade (1/2). Ainda estabelecendo a equivalência, 

comprovamos que 4 triângulos médios cabem dentro dos dois triângulos grandes, 

que foram representados por 4/8, então  constatamos que as frações, 1/2 = 2/4 = 

4/8. 

Um dos grupos observou um padrão entre as frações, o numerador aumentou 

de 2 em 2 e no denominador, o primeiro aumentou 2 e o segundo mais 4, então, 

expliquei que podemos encontrar a equivalência de uma fração multiplicando 

numerador e denominador pelo mesmo número natural, nesse caso específicos 

seria: 1/2 x 2= 2/4; 2/4 x 2 = 4/8. 

No quinto momento, os grupos registraram a comparação entre as frações. A 

primeira proposta foi representar em forma de fração os dois triângulos grandes e 

comparar com a fração que representa um triângulo grande. Teve grupo que 

registrou na forma de equivalência, assim: 2/4 e 1/4. Mas teve grupos que 

registraram parte toda do quadrado representado pelo Tangram, assim: 8/16 e 4/16. 

Ambas as respostas estavam corretas. Nesse momento é comum a apropriação do 

conceito de equivalência.  
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Durante a abordagem de comparação entre as frações, também é comum os 

discentes atribuírem que a maior fração de denominadores iguais é aquela que 

possui maior numerador, então observamos a imagem, e imediatamente todos 

respondem o contrário. Nas descobertas registradas encontramos assim, em quanto 

mais parte o inteiro for dividido menor será a fração, logo 2/4 >1/4; 8/16 > 4/16. 

Também aproveitamos para estabelecer a equivalência, logo, 1/4 = 4/16; 2/4 = 8/16. 

No sexto momento realizamos uma atividade de adição associada ao sentido 

de juntar, também foi possível retomar o conceito já estudado, a equivalência. A 

primeira proposta os discentes representaram através da soma quantas peças de 

1/4 seriam necessárias para formar 1/2, então registraram assim: 1/4 + 1/4 = 2/4. 

Depois registraram peças de 1/16 seriam necessárias para formar 1/4, então 

registraram assim: 1/16 + 1/16 + 1/16 + 1/16 = 4/16 e conseguinte registraram 

quantas peças de 1/16 seriam necessárias para formar 1/8, então registraram assim: 

1/16 + 1/16 = 2/16. Ao realizar essa atividade alguns docentes registraram em nas 

observações que frações com denominadores iguais basta somar os numeradores e 

repetir os denominadores, “muito fácil”! 

Ainda na última etapa, onde os discentes já estão mais familiarizados com o 

Tangram, realizamos a soma de frações com denominadores diferentes através da 

equivalência, pois isso fazia parte da proposta. Eles tiveram um tempo para registrar 

as descobertas e depois conversamos como poderíamos também fazer essa etapa 

utilizando a equivalência para representar parte de um todo da figura do Tangram 

pintada.  

Quase todos os grupos perceberam que ao juntar o triângulo grande, o 

paralelogramo e o quadrado formavam a metade do Tangram. Isso porque as duas 

figuras menores são equivalentes ao triângulo grande. Outros grupos fizeram 

comparação com o triângulo pequeno e chegaram à mesma conclusão.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo discorrer sobre a importância do uso de 

material manipulável “Tangram” para explorar conceitos matemáticos relacionados 

com o ensino de frações. Esse argumento se fundamenta a partir da elaboração de 

uma proposta didática contendo uma sequência de atividades que propõem o uso 

desse recurso para ensinar Matemática, objetivando a proposição de um ambiente 

dinâmico e motivador, tendo no Tangram uma ferramenta facilitadora da 

aprendizagem. 

Entende-se o ensino como um processo transitório, então, cabe avaliar todo o 

processo, pois é ele que nos aponta caminhos assertivos em prol de uma educação 

mais equânime, diminuindo a barreira criada por essa disciplina que vem sendo 

estigmatizada na nossa sociedade há décadas. 

Portanto, a sugestão de etapas para o trabalho pedagógico se dará de forma 

sólida e significativa através de materiais manipulativos, com objetivo de 

desenvolver nos alunos habilidades que vão além dos conteúdos matemáticos. 

Assim, acreditamos que um trabalho pautado na reflexão e na proposição de 

análises com o intuito de proporcionarmos aos discentes a construção de relações 

tem tudo para alcançar seus objetivos. 

Buscando uma contraproposta para um tipo de abordagem didática 

estandardizada para o ensino da Matemática, pautada na ausência de reflexão, 

oferecemos a ideia de utilizar o Tangram como um recurso para abordar o conceito 

de fração no quinto ano de escolaridade e, com isso, buscou-se propor o ensino 

desse conteúdo de forma lúdica e contextualizada, utilizando-se de uma abordagem 

crítica, reflexiva e instigante. 

Espera-se que, diante dessa abordagem, os discentes tenham no Tangram 

mais uma referência para compreensão do conceito de fração e, com isso, os 

futuros trabalhos avancem na perspectiva de experiências concretas mediante a 

manipulação das peças desse quebra-cabeça. 
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APÊNDICE - PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES: O USO DO 

TANGRAM PARA O ENSINO DE FRAÇÕES NO 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

1º Momento: Versões da lenda do Tangram 

1. Você já ouviu falar sobre o Tangram? 

________________________________. 

2. Existem várias versões para o surgimento do Tangram. Vamos conhecer 

algumas delas? Para isso, leia os textos a seguir. 

Texto I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Texto II 

A Lenda do Tangram 
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Agora vamos assistir a um vídeo que conta a história da origem do Tangram. 

Esse vídeo aparece no you tube no link: https://www.youtube.com/watch?v=I-

RxCw_QdV0. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para você, existem versões parecidas? Quais? 

___________________________________________________________________ 

 

4. Agora, responda: qual foi a versão que você mais gostou? Justifique sua escolha 

apresentando argumentos para defender sua escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2º Momento: Criação de imagens a partir do Tangram 

1. Agora, você receberá uma folha de cartolina colorida com o desenho do Tangram. 

Observe os traços na figura do Tangram e suas formas geométricas. Depoisvocê 

poderá recortar e registrar suas descobertas. 

 

 

 

2.  Registre as suas descobertas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Desafios com o Tangram. 

Agora, você vai descobrir que é possível formar muitas figuras usando o Tangram e 

a sua imaginação. Veja os painéis contendo imagens feitas a partir dessas sete 

peças. Crie uma figura e em seguida vamos expor sua criação no mural da sala de 

aula. 
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3º Momento: O Tangram e fração de um todo 

Agora, vamos aprender frações com o auxílio de um Tangram de madeira. Observe 

a imagem abaixo e a seguir e tente descobrir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O quadrado maior, contendo as sete peças do Tangram,é formado por quantos 

triângulos pequenos (TP)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Que fração do quadrado maior o triângulo pequeno representa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

TP – TRIÂNGULO PEQUENO 
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 Agora que você já descobriu que um Tangram é formado por diferentes 

figuras,observem algumas delas e responda:  

 

c) Quantos triângulos pequenos cabem dentro do maior triângulo? 

___________________________________________________________________ 

d) Que fração representa o triângulo maior em relação ao Tangram? 

___________________________________________________________________ 

 

 

e) Quantos triângulos pequenos cabem dentro do quadrado menor do Tangram? 

___________________________________________________________________ 

f) Que fração representa o triângulo maior em relação ao Tangram? 

___________________________________________________________________ 

 

 

TG TP 

Q 

TP 
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h) Quantos triângulos pequenos cabem dentro do triângulo médio?  

___________________________________________________________________ 

i) Que fração representa o triângulo médio em relação ao Tangram? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

j) Quantos triângulos pequenos cabem dentro do paralelogramo?  

___________________________________________________________________ 

k) Que fração representa o paralelogramo em relação ao Tangram? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

TP 

TP TM 

P 
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4º Momento: Tangram e a equivalência de Frações 

a) Observe os dois triângulos grandes juntos, eles correspondem a quantas partes 

do quadrado do Tangram? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Os dois triângulos grandes correspondem à metade do quadrado, então, 

quantos triângulos médios cabem dentro desses dois triângulos grandes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) Agora responda: quantos triângulos médios correspondem ao quadrado formado 

por todas as peças do Tangram? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5º Momento: Tangram e a Comparação entre frações 

1.Observe as imagens abaixo e responda: 

 

a) Que fração representa a parte azul mais a parte vermelha? _________________ 

b) Que fração representa a parte vermelha? _______________________________ 

c) Compare as frações e responda: qual é a fração menor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) O que você pode concluir a partir dessas observações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6º Momento – O Tangram e adição de frações 

1) Observe as peças de um Tangram e que fração cada uma delas representa: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quantas peças correspondentes a 1/4 precisa-se juntar para formarmos 1/2? 

__________________________________________________________________ 

b) Quantas peças correspondentes a 1/16 precisa-se juntar para formar1/4? 

__________________________________________________________________ 

c) Quantas peças correspondentes a 1/16 precisa-se juntar para formar 1/8? 

__________________________________________________________________ 

d) O que você pode concluir a partir dessas representações? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2) Determine a fração que representa a parte colorida de cada Tangram que estão 

representadas nas figuras abaixo. A seguir descreva, passo a passo, como você 

realizou a operação. 

a) 

 

 

 

 

 

 

• Parte vermelha: ______________ 

• Parte verde: _________________ 

• Parte amarela: _______________ 

• Quanto representa do todo: ___________________ 

• Registre seu pensamento: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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b) 

 

 

 

 

 

• Parte azul: _____________ 

• Parte vermelha: ______________ 

• Parte verde: _________________ 

• Parte azul claro: ______________ 

• Quanto representa do todo: __________________ 

• Registre seu pensamento: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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c)  

 

 

 

 

 

• Parte amarela: _____________ 

• Parte coral: ______________ 

• Parte verde: _________________ 

• Parte rosa: ______________ 

• Quanto representa do todo: __________________ 

• Registre seu pensamento: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


