
As crianças e o Tangram 
 

O tangram é um jogo chinês formado por sete peças. Sabe-se que por meio dessas 

peças é possível compor e decompor figuras, além disso as crianças podem brincar com 

as formas geométricas. Levei o tangram para as crianças do 1º ano, da Escola Estadual 

Coronel Vieira, onde leciono. Num primeiro momento, as peças foram apresentadas 

dentro de um baú, como se fossem um tesouro. O baú passou de mão em mão fechado e 

as crianças foram indagados quanto ao seu conteúdo. 

– O que será que há neste baú?(Questionei) 

– Acho que são balas! (criança A) 

– Não! É um brinquedo novo que ela trouxe!(criança B) 

Após várias sugestões apresentei o tangram, que numa primeira impressão 

pareceu estranho aos olhinhos das crianças. 

Depois, falei que se tratava de um jogo sim, falei das formas que o compõem e lhes 

contei a lenda de que nem sempre as peças foram assim, pois antes elas eram apenas 

uma tábua. Segundo a lenda,o tangram é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar e: 

Existem várias lendas sobre sua origem. Uma delas conta que um chinês deixou cair no chão 
um pedaço de espelho quadrado, o qual se quebrou em sete pedaços. Para sua surpresa, com 
os cacos do espelho ele poderia dar origem a várias formas conhecidas, como animais, 
plantas, pessoas, objetos, letras, números, figuras geométricas… 

Outra lenda diz que o tangram se originou quando um homem tentava consertar os pedaços 
quebrados de um azulejo de porcelana. 

Independentemente de qual seja a lenda verdadeira, o tangram é muito conhecido 

hoje em dia e também muito gostoso de se brincar. O objetivo desse jogo é utilizar as sete 

peças, sem sobreposição, para montar figuras. 

Após contar a lenda, manipulando o tangram e mostrando as possíveis figuras que 

o jogo permite montar, foi proposto às crianças que elas compusessem diferentes figuras, 

a partir do seguinte texto: 

“Eu tenho uma fazenda com muitos animais!  

Gosto tanto deles que são bonitos demais. 

Vou contar para vocês como são eles, pois não são todos iguais. 

Eu tenho um galo que só aparece quando o dia amanhece. 

Eu tenho um gato muito esperto. Onde eu estou, ele está sempre por perto. 

Eu tenho um cachorro muito peludo. Sabem o nome dele? É veludo. 



Na grande fazenda eu tenho um coelhinho barrigudinho. 

Que bonito ele é. Seu pelo é branquinho e as orelhas são em pé. 

No lago da fazenda eu tenho um cisne que gosta de nadar. 

Vai de um lado para o outro.  

Nunca para no lugar. 

E pra terminar,  dos animais vou parar de falar. Pois sou o fazendeiro e está na hora de me 
apresentar”. 

 
As crianças, divididas em grupos, montaram cartazes apoiada nos modelos 

distribuídos e no texto lido. 

Durante o processo de construção dos cartazes vários questionamentos foram 

surgindo, como por exemplo: 

 – Ah! Esse jogo é feito só de triângulos, Tia? (criança C) 

– Observe bem! Vamos fazer como o artista chinês da lenda que tentou consertar a tábua 
quebrada! (professora) 

Após tentativa conjunta, a criança percebeu a presença do quadrado, o qual 

identificou prontamente, depois, do trapézio, que não sabia o nome e perguntou. 

O número de peças e a posição correta ao montar a tábua, também foi alvo de 

discussão nos grupos. 

Cataguases, 18 de novembro de 2014 

Edleusa Luzia M.P.Souza 

Professora do 1º ano 

Escola Estadual Coronel Vieira 

 

Referência: 
BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto nacional 

pela alfabetização na idade certa:A geometria. Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. -- Brasília: MEC, SEB, 2014. 


