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Resumo:  
Este artigo relata parte de uma experiência de ensino, desenvolvida pelas autoras deste 
artigo, no segundo semestre de 2013, como trabalho final da disciplina tecnologias da 
informação e da comunicação, do programa de mestrado em Educação Matemática e 
Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria. O tema proposto é o ensino de 
Geometria, mais especificamente, o estudo de pavimentações no plano, utilizando applets 
elaborados no software GeoGebra. Este tema está presente nas propostas dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, podendo permear os anos finais do Ensino Fundamental. A 
proposta relatada está dividida em cinco atividades, contendo definições e instruções para 
realizá-las. Com essa experiência percebeu-se que as alunas colocaram em prática 
conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, e consideraram relevante com o tema e 
com os objetivos de abordagem do mesmo a utilização do software escolhido, destacando 
sua dinamicidade, aspectos visuais e a rapidez para desenvolver ações solicitadas nas 
atividades. 
   

Palavras-chave: Applets; geometria; pavimentações no plano.  

1. Introdução  

Nos últimos anos nota-se que os recursos tecnológicos inserem-se de forma crescente e 

rápida no dia a dia das pessoas, seja como forma de lazer, ferramenta de trabalho, meio de 

comunicação, modalidade de ensino, entre outras formas. Em virtude disso, o ambiente 

escolar começa enquadrar-se a esse contexto, um exemplo disso, consiste na utilização de 
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recursos tecnológicos com a finalidade de auxiliar a prática docente e intervir como 

ferramenta facilitadora no processo de ensino e aprendizagem de certos conteúdos 

matemáticos. Esses recursos estão disponíveis no mercado e na web e possuem grande 

diversidade, tais como: jogos eletrônicos, objetos de aprendizagem, vídeos, softwares 

educacionais, entre outros. Cabe ao professor escolher o recurso que melhor combine com 

o objetivo proposto para o desenvolvimento de determinado conteúdo ou atividade escolar. 

Diante do exposto, o presente trabalho relata parte de uma experiência de ensino 

desenvolvida no segundo semestre de 2013, como trabalho final da disciplina “Tecnologias 

da Informação e da Comunicação”, do programa de mestrado em Educação Matemática e 

Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Os alunos desta disciplina foram divididos em duplas, sendo que pelo menos um dos 

integrantes deveria estar atuando como regente de classe em alguma escola da Educação 

Básica. Após, desenvolveram-se planos de aula utilizando um dos recursos tecnológicos 

estudados ao longo do semestre e, posteriormente, aconteceu um momento de socialização 

destes planos entre todos alunos da turma, sob orientação da professora da disciplina. 

Concomitante, foram abertas discussões, sugestões, críticas, análise da viabilidade de 

execução destes planos em sala de aula e reflexões quanto à elaboração de atividades 

educacionais que envolvam recursos digitais.  

Neste relato será descrito parte de um dos trabalhos elaborados. Sendo que, este se 

aplica no ensino e aprendizagem de Geometria, mais especificamente, o estudo de 

pavimentações no plano utilizando como ferramenta auxiliadora desse processo, applets 

desenvolvidos no software GeoGebra. A escolha desse conteúdo, na visão dos autores, 

deve-se à necessidade de incluir efetivamente nos currículos do Ensino Fundamental o 

ensino de geometria. Sabe-se que, esta área do conhecimento não é explorada como 

deveria nos planos de estudo das escolas, embora esteja presente nas propostas trazidas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino fundamental (1998), onde é 

valorizado o seu ensino. 

2. O software GeoGebra como ferramenta didática no ensino de Geometria 

Apesar da reconhecida importância do ensino e aprendizagem de geometria no Ensino 

Fundamental e Médio por servir como ferramenta para resolução de problemas tanto na 

área específica de matemática como também em áreas afins, na maioria das vezes é 
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deixada de lado ou, quando presente na sala de aula é por um curto período tempo, 

geralmente no final do ano letivo, restringindo-se a aplicação de fórmulas e a utilização de 

regras e técnicas que evidenciam a mecanização e repetição e desvinculada da realidade do 

aluno. Pesquisadores, como Lorenzato (1995) apontam que um dos motivos desta realidade 

provém da formação inicial dos professores. Segundo ele, muitos professores não possuem 

os conhecimentos necessários para ensinar este tema.  

Então, torna-se um desafio para educadores desta área buscar procedimentos 

metodológicos adequados para melhorar essa situação.  Para isso, é necessário desenvolver 

propostas metodológicas que possam proporcionar contribuições no processo de ensinar e 

aprender conteúdos relacionados à geometria. É nessa ótica que foi desenvolvida esta 

proposta de ensino, onde uso de recursos computacionais se faz presente.   

Em diversos fragmentos contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN (1998), 

observa-se a indicação da inserção do computador em sala de aula. E, também indicam 

contribuições que podem ser obtidas na utilização de softwares nas aulas de matemática, ao 

considerá-los meios para desenvolver autonomia dos estudantes possibilitando-os a pensar, 

refletir e criar soluções. Ainda, nesses documentos aborda-se a importância da utilização 

de alguns softwares com caráter dinâmico que possam propor atividades que envolvam 

transformações no plano de uma figura permitindo o desenvolvimento de conceitos 

geométricos de forma significativa. 

Assim, neste trabalho, propõem-se atividades utilizando o computador, em especial 

um software de geometria dinâmica, esta entendida por Gravina (1996), como sendo a 

geometria que possui ferramentas de construção, definidas a partir de suas propriedades, 

formando desenhos de objetos e configurações geométricas que após deslocamentos 

aplicados aos elementos que compõe o desenho, este se transforma, mantendo as relações 

geométricas que caracterizam a situação.  

A mesma pesquisadora considera que na geometria dinâmica: 
 

Para um dado objeto ou propriedade, temos associada uma coleção de “desenhos 
em movimento”, e os invariantes que aí aparecem correspondem as propriedades 
geométricas intrínsecas ao problema. E este é o recurso didático importante 
oferecido: a variedade de desenhos estabelece harmonia entre os aspectos 
conceituais e figurais; configurações geométricas clássicas passam a ter 
multiplicidade de representações; propriedades geométricas são descobertas a 
partir dos invariantes no movimento. (GRAVINA, 1996, p.6). 
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As atividades desenvolvidas neste trabalho utilizam applets elaborados no software de 

geometria dinâmica, o GeoGebra. Conforme descrito no site oficial1, este aplicativo foi 

idealizado por Markus Hohenwarter, em sua tese de doutorado, sendo inicialmente 

proposto para fins educacionais na Educação Básica. Além de combinar geometria, 

álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo em um único sistema, destacam-se outras 

características relevantes tais como: ser de domínio público, multiplataforma (funciona em 

ambientes windows, linux e macintosh), possuir versão em português, constantemente 

atualizada, de fácil manipulação, permitir a exportação de construções em páginas web 

(html).  

3. Applets elaborados no GeoGebra para  estudo de pavimentações no plano 

Santos (2004) define uma pavimentação como o recobrimento de uma superfície e 

considera que ao estudar suas propriedades é possível envolver a análise de diversas ideias 

e conceitos geométricos. 

Este assunto possui raízes na antiguidade, conforme menciona Sallum (2003):  
 

A arte do ladrilhamento consiste no preenchimento do plano, por moldes, sem 
superposição ou buracos. Ela existe desde que o homem começou a usar pedras 
para cobrir o chão e as paredes de sua casa e continuou com a aplicação de cores, 
desenhos ou figuras para deixar os ladrilhos mais agradáveis. As mais antigas 
peças de ladrilhos conhecidas datam de 5000 anos a.C. e foram encontradas no 
Egito. Romanos e outros povos mediterrâneos retratavam pessoas e cenas 
naturais; mouros e árabes usavam figuras geométricas complexas e entrelaçadas, 
como se constata na Alhambra, um complexo de palácios de Granada (Espanha) 
construído, por mouros e cristãos, entre os séculos 13 e 15 e declarado, pela 
UNESCO, patrimônio da humanidade. (SALLUM, 2003, p.1). 
 

 Esse conteúdo é abordado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental (1998), da seguinte forma: 

 
Atividades que exploram a composição e decomposição de figuras, como 
ladrilhamentos, tangrans, poliminós, fazem com que os alunos verifiquem que o 
recobrimento de uma superfície pode ser feito por determinadas figuras, como 
triângulos equiláteros, quadrados, retângulos, hexágonos regulares. Assim como 
a descoberta de que toda figura poligonal pode ser composta/decomposta por 
outra e em particular por triângulos, o que facilita o cálculo de áreas e a 
determinação da soma das medidas dos seus ângulos internos (BRASIL, 1998, p. 
123). 

 

Como descrito anteriormente, este trabalho mostra parte de um plano de aula, 

elaborado na disciplina tecnologias da informação e da comunicação no ensino de 

matemática, que pode ser desenvolvido em anos  finais do Ensino Fundamental, com o 

                                                
1 www.geogebra.org 
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tema pavimentações no plano.  Esta proposta aborda a definição e alguns tipos de 

pavimentações, como: monoédrica, regular, arquimediana, semirregular e aperiódica. 

A proposta foi dividida em cinco atividades, criadas com base em Alves (1999), 

Carvalho (2009) e Murari (2012), além dos pesquisadores referenciados. Sendo que, para 

cada uma foi elaborado um applet no GeoGebra, contendo as definições e as instruções 

para realização das atividades.  

O tempo previsto para o  desenvolvimento das atividades em sala de aula é de 3 h/a 

podendo ser estendido, se for necessário. 

As atividades devem ser realizadas no laboratório de informática, de forma individual 

ou em duplas dependendo do número de computadores e alunos. 

No próximo item será detalhado cada uma das atividades, bem como, disponibilizada 

algumas imagens obtidas a partir dos applets. 

Destaca-se aqui, a importância do papel do professor como mediador durante a 

realização das atividades. 

4. Descrição das atividades 

1ª Atividade- Noções iniciais de pavimentações. 

No cabeçalho da atividade constam algumas definições, indicadas a seguir.  

Mosaico do plano: é a cobertura de uma superfície plana com regiões poligonais, essa 

cobertura deve ser feita de modo que não haja nem lacunas nem superposições. 

Pavimentação: significa que podemos acrescentar mosaicos, aumentando a superfície 

coberta, sem deixar espaços e sem sobreposições, seguindo um certo padrão. 

Motivo: são padrões que se repetem, podem ser triângulos, círculo ou outras figuras e 

frequentemente se organizam numa sequência, formando um padrão. 

Nesta atividade foram criados macros (recurso que possibilita a criação de uma 

ferramenta), com três diferentes cores, para cada um dos seguintes polígonos: hexágono 

regular, e retângulo. 

O objetivo da atividade é pavimentar o plano, seguindo o motivo estabelecido em cada 

caixa (estão disponíveis duas caixas, uma para cada motivo), conforme mostra a figura 1. 

Para isso, o aluno deve selecionar uma caixa por vez, a fim de surgir o motivo que 

deve ser utilizado na construção. Dessa forma o aluno deve escolher um macro e clicar em 

dois pontos na tela geométrica. Para continuar a construção deve selecionar os vértices do 
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primeiro polígono como pontos para definir os demais polígonos e seguir utilizando esse 

procedimento para os outros polígonos criados. 

 

 

 
Figura1- Imagem que ilustra o applet da atividade 1. 

 

2ª Atividade- Pavimentações Monoédricas:  

No cabeçalho da questão encontra-se a definição de pavimentações monoédricas, ou 

seja: 

Pavimentações Monoédricas: são pavimentações constituídas de polígonos congruentes 

entre si.  

Esta segunda atividade objetiva a construção de pavimentações monoédricas, 

utilizando-se os macros disponibilizados (triângulo equilátero, quadrado e hexágono). É 

necessário que o aluno crie um motivo para cada pavimentação utilizando um polígono por 

vez e posteriormente selecione um macro e clique em dois pontos da tela. Após criar o 

primeiro polígono, os próximos serão definidos por dois vértices do primeiro polígono. A 

figura 2, ilustra uma possível construção de um motivo de pavimentação, sendo que, com 

os polígonos disponíveis no recurso é possível construir diferentes ladrilhamentos para este 

tipo de pavimentação.  
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Figura2- Imagem que ilustra o  applet da atividade 2. 

3ª Atividade- Pavimentações regulares  

Incialmente na interface do applet apresenta-se a definição de pavimentações 

regulares, ou seja, 

Pavimentações Regulares: Chamam-se pavimentações regulares aquelas que são 

constituídas por um único tipo de arranjo de polígonos regular, isto é, são formadas pelo 

mesmo tipo de polígono regular. 

Esta atividade tem como objetivo mostrar que nem todos os polígonos regulares 

pavimentam o plano. Nela o aluno terá a possibilidade de tentar construir pavimentações 

regulares utilizando os macros disponibilizados (triângulo equilátero, quadrado, pentágono, 

hexágono e heptágono), para cada um desses macros tem-se uma caixa de seleção 

específica. 

 O aluno procederá à realização da atividade da seguinte forma: deverá selecionar 

uma caixa por vez e tentar construir uma pavimentação regular utilizando somente um tipo 

de polígono. 

  Para finalizar a atividade, o aluno deve responder sim nas construções que 

conseguiu pavimentar o plano, caso contrário, responder não. Para fazer isso, basta 

selecionar a ferramenta “inserir texto” e clicar no local destinado e depois digitar a resposta 

correspondente. A figura 3 mostra uma imagem obtida a partir do applet.  
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Figura 3- Imagem que ilustra  o applet da atividade 3. 
 

 
Atividade 4- Pavimentações Arquimedianas ou Semirregulares 

No início da atividade visualiza-se a seguinte definição: 

Pavimentações Arquimedianas: são pavimentações que combinam dois ou mais tipos de 

polígonos regulares e que, em cada vértice, aparecem pela mesma ordem. Nessas 

pavimentações os vértices são todos do mesmo tipo. A classificação de um vértice da 

pavimentação obtém-se assinalando o número de lados dos polígonos concorrentes nesse 

vértice, começando no polígono com menor número de lados e rodando no sentido dos 

ponteiros do relógio. 

 Após, o recurso elaborado disponibiliza oito tipos diferentes destas pavimentações 

e, disponibiliza caixas de seleção a serem escolhidas, contendo cada um destes arranjos, 

como mostra a figura 4. Tem-se como objetivo nesta atividade conhecer esses arranjos, e 

possibilitar aos alunos a pavimentação do plano conforme cada um dos arranjos indicados. 
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Figura – Imagem que ilustra o applet da atividade 4. 
 

Atividade 5- Pavimentações Demirregulares 

Essa atividade aborda pavimentações demirregulares, trazendo no início do recurso a 

seguinte definição: 

Pavimentações demiregulares: são pavimentações constituídas por mais de um tipo de 

polígonos regulares e por mais de um tipo de vértices. Existem mais de catorze 

pavimentações diferentes formadas apenas por dois ou três polígonos. Com mais de três 

polígonos diferentes há infinitas possibilidades. 

O objetivo desta atividade é conhecer pavimentações demirregulares. Para isso, são 

disponibilizadas imagens de dois tipos destas pavimentações e o aluno irá reproduzi-las 

utilizando os macros criados, podendo escolher as cores que desejar, mas seguindo o 

padrão estabelecido em cada uma das imagens, conforme ilustradas na figura 5. 
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Figura 5- Imagem que ilustra o applet da atividade 5. 

5. Resultados da Experiência  

Neste artigo procuramos destacar a possibilidade de inclusão de recursos tecnológicos 

em sala de aula, em especial na abordagem de conceitos presentes no ensino de geometria. 

Mais especificamente, no estudo de pavimentações no plano. 

O objetivo do trabalho final da disciplina era propiciar aos alunos uma experiência na 

elaboração de um plano de aula a inserção e integração de recursos tecnológicos em sua 

prática docente. Tema que fora amplamente discutido ao longo do referido semestre. Nesse 

sentido, foi escolhido o desenvolvimento e criação de applets produzidos com o aplicativo 

GeoGebra, utilizando-se este como ferramenta auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo de pavimentações no plano. Durante o desenvolvimento das 

atividades pode-se perceber o enorme potencial que essa ferramenta computacional pode 

apresentar nas aulas de matemática, tanto no que diz respeito a sua dinamicidade, aspectos 

visuais, como também em relação a rapidez para desenvolver os comandos solicitados 

pelas atividades. No momento de socialização do trabalho com os demais colegas da turma 

verificou-se que o software escolhido foi favorável ao tema pavimentações, bem como foi 

considerado viável a aplicação destas atividades em sala de aula. 

 Quanto ao estudo de pavimentações no plano, notou-se que é possível desenvolver 

atividades que contemplem o tema dentro dos conteúdos de geometria presentes no 

currículo do Ensino Fundamental, favorecendo dessa forma um melhor entendimento 

desses, além de facilitar a assimilação de conteúdos referentes a outros anos do ensino e até 

mesmo a outras áreas, neste caso, da disciplina de artes. 

E para finalizar, espera-se por parte dos alunos da disciplina que possam, em sua 

futura prática docente, fazerem uso das atividades trazidas nesse trabalho que teve como 

finalidade fornecer contribuições através da elaboração de recursos digitais na 

compreensão de conceitos relacionados a pavimentação no plano.  Também, espera-se que 

essa proposta sirva de reflexão aos docentes sobre as possibilidades de uso de recursos 

tecnológicos no cotidiano escolar vislumbrando possibilidades de unir conteúdos 

matemáticos com recursos tecnológicos, tornando a aula de matemática mais interessante e 

significativa. 
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