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Desafios 2D - TANGRANS: 

 

 

 

São Jogos lógicos em 2D (cinco modelos de Tangram) onde a sequência 

de dificuldade vem do mais fácil (tangram coração) ao mais difícil (tangram cruz 

partida).  

O objetivo do jogo é montar as formas (quadrado, retângulo, cruz, coração e 

ovo) usando as peças bidimensionais dentro da forma criada para a 

delimitação e identificação das formas pelos deficientes visuais, sem que haja 

sobreposição ou sobra de peças. 

Os jogos: 

1º) Tangram modelo tradicional 

Composto por 7 peças:  

2 (dois) triângulos retângulos grandes;  

1 (um) triângulo retângulo médio; 

 2 (dois) triângulos retângulos pequenos; 

 1 (um) quadrado e 

1 (um) paralelogramo. 

 

 

2º) Tangram modelo Pitagórico 

Composto por 7 peças: 
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2 (dois) triângulos retângulos médios;  

2 (dois) triângulos retângulos pequenos;  

1 (um) quadrado grande; 

1 (um) quadrado pequeno e 

1 (um) paralelogramo grande. 

 

3º Tangram modelo Cruz 

Composto por 7 peças: 

2 (dois) triângulos retângulos médios; 

2 (dois) trapézios retângulos pequenos; 

1 (um) trapézio retângulo médio; 

1 (um) trapézio retângulo grande e 

1 (um) pentágono.  

 

4º Tangram modelo Coração  

Composto por 9 peças: 

1 (um) círculo completo dividido em setores 
circulares: 3 (três) setores circulares de 90º ( ¼ do 
círculo)  e 2 (dois) de 45º (1/8 do círculo); 

1 (um) quadrado pequeno;  

1(um) triângulo retângulo isósceles pequeno;  

1 (um) trapézio retângulo médio e 1(um) 
paralelogramo médio. 
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5º Tangram modelo Ovo  

Composto por 9 peças: 

2 (dois) triângulos retângulos isósceles 

médios; 

1 (um) triângulo retângulo isósceles 

pequeno; 

2 (dois) setores circulares de 45º (1/8 da 

circunferência); 

 2 (duas) peças tipo “trapézios” isósceles com a base maior curvilínea  e  

2 (duas) peças tipo “triângulos” retângulos com “hipotenusa” curvilínea.  

Uso da lógica:  

• Antes montar o jogo é mais lógico analisar as peças que serão usadas e 

o espaço para coloca-las e continuar fazendo isso durante toda 

montagem; 

• Para os jogos de forma retangulares (tradicional, cruz partida e 

pitagórico) é mais lógico começar a montagem pelas peças mais difíceis 

(maiores) e deixar as mais fácies (menores) para depois;  

• Para os jogos com formato curvo (coração e ovo) é mais lógico começar 

a montagem pelas silhuetas (peças curvas) que tem posições 

específicas e deixar as outras peças para encaixar depois sem mexer 

nas já encaixadas; 

 Mediação: Os mediadores deixam o estudante manipular livremente 

observando como ele usa sua lógica, e, caso o estudante precise de ajuda o 

mediador irá orientá-lo até completar o jogo. Ele o desafia a analisar as peças e 

a pensar em como elas podem ser movimentadas para serem encaixadas 

antes de ficar tirando e colocando peças aleatoriamente. O mediador pode 
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instigar o estudante com a seguinte pergunta: É melhor começar pelo mais fácil 

ou o pelo mais difícil?  Se ele responder pelo mais fácil, fazemos a seguinte 

pergunta? Então é melhor deixar o mais difícil para depois? Normalmente os 

estudantes começam encaixando as peças menores e mais fáceis e deixam as 

grandes e mais difíceis para depois. Além de colocar e tirar as 7 peças a cada 

vez que uma não se encaixa, sem nem analisar as formas das peças e os 

espaços restantes. Essa condução errada faz com que percam tempo, 

desanimem e desistam do fogo. O que não pode ser permitido, pois o objetivo 

é o oposto, que aprendam a analisar antes de executar uma ação, a ser 

persistentes e a sentirem o prazer de conseguir completar o jogo.  

• Dica: Ao encaixar as primeiras peças não precisa ficar montando e 

desmontando todas as peças só porque uma não encaixou, esta atitude 

gera ansiedade e perda de prazer na atividade. O ideal é manter as 

peças que estão bem encaixadas e fazer rotações, translações reflexões 

até que as outras se encaixem nos espaços restantes. Se não tiver 

encaixe então será preciso mexer em alguma ou algumas peças já 

encaixadas.  

Nesta atividade o estudante percebe o quanto analisar, planejar e não ter 

medo de tentar, errar e tentar novamente (processo de tentativa e erro) pode 

ser importante para conseguir completar o jogo e gerar um grande prazer e 

satisfação pessoal. O mesmo acontece para a melhoria da motivação e do 

desempenho em matemática. 

         

          

                             

 

 

 

Translação – 
deslocamento 
paralelo, mesma 
direção e sentido. 
Ex. elevador 

Reflexão - 
transformação 
geométrica que 
espelha a figura. Ex. 
Imagem no espelho 

Rotação – girar sem 
sair da origem em 
diferentes graus. Ex. 
ponteiro do relógio. 
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   EXEMPLO DE ENCAIXE SEM O USO DO RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Importante: Não usar a expressão está errado, que é desmotivadora, mas 

usar a expressão ainda não está certo que motiva a buscar uma nova forma 

para acertar. Também é crucial não deixar que nenhum estudante desista, eles 

precisam concluir o jogo, mesmo que com muita ajuda. Para que sintam o 

prazer de ter conseguido e aumentem a motivação matemática e a crença na 

própria capacidade. 

 

Dica: No site da UFF em Conteúdos Digitais para o ensino de 

Matemática e estatística existem Softwares educacionais, Experimentos 

educacionais e atividades de áudio. Nele educando e educadores 

podem encontrar maravilhosas atividades práticas interativas como as 

atividades com os tangrans em http://www.cdme.im-

uff.mat.br/tangrans_geometricos/index.html. 

 

 

 

  

Observe a forma que esse Tangram 
estava sendo montado por um 
estudante adolescente (ensino médio). 
Ele estava colocando e tirando as peças 
sem analisar as formas e os espaços. 
Aparentemente usando regulação 
sensório-motora automática. 


