Desenhando padrões no plano
Série Software ferramenta
Funcionalidade
Este software permite desenhar padrões
geométricos muito simples baseados em
rotações e translações.

Desenhando
padrões no plano

Série
Software ferramenta
Conteúdos
Geometria plana, Simetrias e
Vetores.
Objetivos
1. Obter
padrões
geométricos
simples a partir de rotações e
translações;
2. Investigar
as
propriedades
desses padrões;
3. Familiarizar
com
vetores,
simetria e transformações no
plano.

Funcionalidade
Este software permite desenhar
padrões
geométricos
muito
simples baseados em rotações e
translações.
Requisitos de software
Navegador moderno (Internet
Explorer 7.0+ ou Firefox 3.0+),
Java 1.6+ e Adobe Flash Player
9.0+.
Material relacionado
Experimentos: Padrões no plano

Introdução
Sobre os softwares ferramenta
Os softwares que chamamos de “ferramenta”, diferentemente dos
demais, têm como objetivo oferecer ao usuário uma ferramenta
poderosa que permita a ele explorar alguns conteúdos de Matemática.
Nossos 5 softwares ferramenta abordam os conteúdos: matrizes,
sólidos de revolução, padrões geométricos, gráficos de barra e setor, e
histogramas. Cada um deles traz uma ou mais sugestões de atividade
e instruções para que o aluno possa explorar toda a potencialidade do
software.
Para cada um destes softwares, há um software (ou experimento)
análogo em termos de conteúdo, mas com outra proposta. Eles
oferecem, além de ferramentas interativas direcionadas ao problema
que será investigado, um roteiro de questões que orientam o trabalho
do aluno desde a introdução até a sua resolução. É recomendado que
estes softwares sejam utilizados antes dos softwares ferramenta.
Neste Guia do professor, você vai encontrar uma descrição um pouco
mais detalhada sobre os recursos do software e mais algumas
sugestões de atividades que podem ser apresentadas aos alunos. Se
você procura aprofundamentos no que diz respeito ao conteúdo
explorado, sugerimos que leia o Guia do Professor do outro software
relacionado a esta ferramenta.

Sobre este software
Este software permite ao usuário fazer uma exploração similar, porém
mais ampla, do problema proposto no experimento Padrões no Plano,
disponível no portal m3.mat.br. Assim como o experimento,
acreditamos que o grande mérito deste software é seu forte apelo
visual.
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A proposta é compreender o comportamento de desenhos formados
por rotações e translações realizadas a partir de um ponto de origem.
Para definir um desenho, é necessário escolher o ângulo de rotação e a
sequência de passos (translações com seus respectivos comprimentos)
que devem ser feitas. Por exemplo, se escolhermos o ângulo de 90° e
a sequência 1, 2, 3.
As 3 imagens abaixo mostram as 3 primeiras etapas do desenho.
1) Desenhamos um segmento horizontal com comprimento 1;
2) Giramos 90° no sentido horário e desenhamos um segmento com
comprimento 2;
3) Giramos novamente 90° no sentido horário e desenhamos um
segmento de comprimento 3;

Ao completarmos a sequência de passos escolhida podemos continuar
o desenho, realizando sempre a mesma rotação e reiniciando a
sequência novamente. A imagem abaixo mostra o resultado se
fizermos mais 3 passos:
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Podemos seguir o procedimento até que o desenho “feche”, ou seja,
completamos uma sequência de passos com a ponta da caneta
exatamente no ponto de partida, como mostrado abaixo.

No caso do padrão que escolhemos, o desenho fecha após 4
repetições da sequência e gera a figura mostrada acima. A pergunta
que é analisada no experimento e proposta neste software é: pdado
um ângulo de rotação, sempre no mesmo sentido, para quais
sequências de passos o desenho fecha?
Até agora vimos como fazer os desenhos no papel tal qual é proposto
no experimento, mas vejamos a tela principal do software:
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Para fazer o mesmo desenho mostrado anteriormente, basta definir os
parâmetros na coluna da esquerda:

Então, ao clicar no botão “Definir padrão”, serão liberados os botões
que realizam o desenho de fato. Clicando no botão “Fazer um passo” o
software desenha um traço por vez e clicando no botão “Completar
uma sequência” ele desenha o número de traço indicados na sequência
de passos que você definiu (3, no nosso caso).
A imagem abaixo mostra o resultado após clicar 4 vezes no botão
“Completar uma sequência” (note o aviso de que a sequência fechou).
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A vantagem do software sobre o experimento com lápis e papel é que
podemos fazer os desenhos mais rapidamente, variando os
parâmetros que desejarmos, levantando e testando hipóteses. Veja
abaixo os desenhos obtidos para a mesma sequência de passos (1, 2,
3), mas com ângulos de rotação iguais a 60°, 45° e 30°,
respectivamente.

Note que os resultados são bastante diferentes entre si, mas fechados
em todos os casos.
Um pouco mais abaixo na tela principal há uma lista com as instruções
para uso do software e 5 sugestões de atividades que podem ser
realizadas com ele.
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O experimento Padrões no plano se limita a explorar sequências
formadas por ângulos de rotação iguais a 90°, porém, a automatização
possibilitada pelo software viabiliza a análise com outros ângulos. No
software disponibilizamos os ângulos de 30°, 45°, 60° e 90°.

Sugestões de atividades
Disponíveis no software
No software estão disponíveis 5 sugestões de atividade.
A primeira é apenas introdutória e visa apresentar o funcionamento
geral do software ao estudante.
A segunda já começa a análise das propriedades dos padrões obtidos
com ângulo de rotação igual a 90°, que permitem uma análise mais
rápida. Para compreender essas propriedades, sugerimos a leitura do
Guia do Professor do experimento Padrões no plano.
A terceira e quarta sugestões de atividades são equivalentes à
segunda, mas explorando os outros ângulos de rotação disponíveis no
software. Apesar de o Guia do Professor mencionado acima não
abordar explicitamente esses casos, o entendimento do caso com
ângulo igual a 90° permite a extrapolação do resultado para os demais
casos, pois o raciocínio a ser seguido é o mesmo.
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Em resumo, sequências com número de passos múltiplos do resultado
da divisão de 360° pelo ângulo de rotação podem não fechar.
Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4 com ângulo de rotação igual a 90°
(quantidade de passos 4, que é igual a 360°/90°), resulta no seguinte
desenho:

Note que, mesmo se continuarmos desenhando, o resultado não
fechará. O mesmo pode acontecer com sequências de quantidade de
passos 8, 12, 16, etc.
O mesmo acontece para sequências de quantidade de passos 6 e
ângulo de rotação 60°, como a mostrada abaixo (1,2,2,5,1,1):
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Por outro lado, sequências cuja quantidade de passos não seja
múltipla do resultado da divisão de 360° pelo ângulo de rotação,
sempre fecharão. Em linhas gerais, isso ocorre porque os passos se
compensam à medidas que repetimos os passos da sequência. Para
mais detalhes, veja o Guia do Professor do experimento Padrões no
plano.
Por fim, a quinta sugestão de atividade sugere um problema um pouco
mais difícil: qual é a sequência (com quantidade de passos máxima
igual a 12) que mais demora para fechar quando usamos ângulo de
rotação igual a 45°? Contudo, dispondo do software e com ajuda das
respostas obtidas para as sugestões anteriores, os estudantes não
devem demorar a perceber que a resposta está relacionada ao mínimo
múltiplo comum entre o resultado da divisão de 360° pelo ângulo de
rotação e pela quantidade de passos da sequência, não importando o
comprimento de cada passo.
A seguir, colocamos mais algumas sequências que possuem um forte
apelo visual, afinal, esse é um dos maiores atrativos da proposta deste
software.

Sequência 5,1,1,1,2 com ângulo de 60°
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Sequência 1,4,2,5,3 com ângulo de 90°

Sequência 1,2,2,5,1,1 com ângulo de 45°

Adicionais
Esse software oferece uma boa introdução ao tema simetrias e, por
isso, sugerimos que aos o seu uso, caso os estudantes tenham se
motivado pela proposta e seja de interesse do professor, outros
softwares ou experimento relacionados sejam utilizados. Eis algumas
sugestões:
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1) Espelhos e Simetrias: experimento disponível em www.m3.mat.br
que explora a simetria de polígonos com o uso de espelhos;
2) Polígonos regulares e ladrilhos: experimento disponível em
www.m3.mat.br que explora ladrilhamentos do plano com
polígonos regulares;
3) Jogos
artísticos
geométricos:
software
disponível
em
http://www.uff.br/cdme/ que explora ladrilhos inspirados na obra
de Maurits Escher.
4) NRICH:
The
Numbers
give
the
design
http://nrich.maths.org/6919. Pag. visitada em 28/04/2011.
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