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“A geometria dos fractais não é apenas um capítulo
da matemática, mas aquele que ajuda todos os seres
humanos a verem a mesma realidade de maneiras
diferentes.”
Benoit Mandelbrot

RESUMO
O presente trabalho disserta a importância da geometria fractal, sua caracterização e uso como
ferramenta para o estudo de diversos conteúdos matemáticos do ensino básico. A abordagem
engloba um breve histórico explanando fractais clássicos e seus principais autores. Além disso,
foi realizada uma análise de alguns livros didáticos do ensino médio, a fim de verificar a
inserção da geometria fractal no ensino dos conteúdos. Considerando a importância do uso da
sequência didática como metodologia na educação básica propomos uma sequência didática
com atividades práticas elaborada a partir de elementos das quatro unidades temáticas
apresentadas por Zabala (1998). Os fractais foram utilizados como objeto investigador dos
conteúdos matemáticos, para serem trabalhados na educação básica, mais especificamente no
ensino médio. A geometria fractal vai além de sua beleza estética, proporciona o aluno
oportunidades de investigar a matemática sob uma nova perspectiva.
PALAVRAS-CHAVE: Geometria fractal. Educação básica. Sequência didática.

ABSTRACT
The present work discusses the importance of fractal geometry, its characterization and use as
a tool for the study of several mathematical contents of basic education. The approach
encompasses a brief history explaining classical fractals and their main authors. In addition, we
did an analysis of some high school textbooks to verify the insertion of fractal geometry in the
teaching content. Considering the importance of the use of didactic sequence as a methodology
in basic education, we propose a didactic sequence with practical activities elaborated from
elements of the four thematic units presented by Zabala (1998). The fractals were used as
research object of the mathematical contents, to be worked in basic education, more specifically
in high school. Fractal geometry goes beyond its aesthetic beauty, it provides the student
opportunities to investigate mathematics from a new perspective.
KEYWORDS: Fractal geometry. Basic education. Didactic sequence.
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INTRODUÇÃO
Desenvolver metodologias que facilitem o processo de ensino e aprendizagem de
matemática vem sendo um dos grandes desafios dos profissionais da educação, pois durante
muito tempo esta disciplina era vista como algo distante da realidade. Desta forma os métodos
de ensino devem ser desenvolvidos e pensados de modo que permitam aos alunos vivenciarem
a matemática, explorando objetos e situações de sua realidade, acompanhando assim, as
constantes mudanças e transformações da sociedade. Nesse sentido(BORBA,2010), afirma que
“um bom professor de matematica é aquele que efetivamente estimula o desenvolvimento de
competências matemáticas em seus estudantes”, o professor que assume esse papel torna-se um
facilitador no desenvolvimento intelectual e social dos alunos.
Por séculos a geometria euclidiana era vista como a única geometria existente com
seus conceitos e objetos, porém dificilmente encontraremos na natureza formas geométricas
clássicas como as descritas por Euclides, pelo fato delas serem irregulares e fragmentadas. A
geometria fractal surgiu para que pudéssemos compreender tais irregularidades, e associar o
ensino da matemática a elementos presentes em nosso cotidiano. Referente a isso a BNCC nos
certifica que:
[...] é importante que os saberes matemáticos, do ponto de vista pedagógico e didático,
sejam fundamentados em diferentes bases, de modo a assegurar a compreensão de
fenômenos do próprio contexto cultural do indivíduo e das relações interculturais.
(BRASIL, 2018, p 542)

Fractal é uma geometria, e está entre as quatro principais que compõe a ciência da
complexidade1: Teoria do Caos, Conjunto de Fuzzy, Teoria das Catástrofes e Teoria dos Fractais.
Segundo o seu criador, o matemático Benoit Mandelbrot, a geometria fractal representa os
objetos e os processos do mundo real, os avanços tecnologicos possibilitou o aprofundamento
em seus estudos, sendo assim utilizada em vários campos das ciências
Almeida (2006, p. 30), afirma que:
O desenvolvimento dos fractais vem ganhando espaço nos estudos e pesquisas; que a
princípio estava limitado a experiências científicas envolvendo cálculos complexos,
aos poucos está se transformando em uma linguagem habitualmente utilizada no
contexto escolar, como já ocorreu com outros assuntos que a princípio era de domínio
dos intelectuais e cientistas e atualmente pode ser tratado no contexto escolar
1

Ciência da Complexidade compreende um amplo corpo de conhecimentos cujo foco essencial é o estudo dos
sistemas dinâmicos não-lineares cujo comportamento imprevisível perpassa disciplinas tradicionais e contraria o
mecanicismo clássico.
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Diversos professores não sabem o que é um fractal, nem tão pouco que está se trata de
uma geometria, muitos desses profissionais não tiveram a oportunidade de estudá-la em sua
formação. Daí, a importância da formação continuada para esses profissionais, facilitando
assim, que os mesmos acompanhe as constantes mudanças e descobertas no campo educacional.
Os fractais são abordados em livros didáticos, e para que os professores possam mediar tal
conhecimento é necessário que o mesmo conheça um pouco de suas propriedades e
características, auxiliando os alunos a perceber que o estudo da geometria está além de cálculos
de área e volume.
Durante a trajetória acadêmica da autora, foi vivenciado uma experiência em sala de
aula, onde foi perceptível o quanto geometria fractal precisa ser discutida e trabalhada tanto na
educação básica quanto na formação de professores. Na aula da disciplina Fundamentos
Elementar da Matemática II, a professora solicitou que fizessemos uma sequência didática
como atividade extra, utilizando a geometria fractal no ensino de progressões geometricas. Na
oportunide deparei-me com a beleza dos fractais em suas irregularidades, o tamanho facinio foi
crucial para a sua escolha como objeto de estudo.
Desta forma,baseando-se numa pesquisa bibliográfica de caráter exploratória,
objetiva-se para esse trabalho investigar as caracterizações dos fractais, bem como as
contribuições de alguns matemáticos para o seu desenvolvimento, analisando a abordagem da
geometria fractal em alguns livros didáticos do ensino médio, além de uma proposta de
sequência didática utilizando a construção de fractais para alunos da educação básica
Este trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo que no primeiro será
apresentado o surgimento dos fractais e os matemáticos que contribuíram com seus estudos
para tal descoberta.
O segundo capítulo baseia-se em caracterizar os fractais, analisando sua abordagem
em livros didáticos da educação básica. No terceiro capítulo encontra-se a caracterização de
sequência didática utilizada como metodologia em sala de aula. No quarto capítulo
abordaremos uma proposta de sequência didática, com o propósito de incentivar os alunos a
explorar matematicamente um fractal.
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1 FRACTAIS
Os fractais estão presentes em nossas vidas, estão diante dos nossos olhos e os
produzimos sem nos darmos conta.
Na constituição de nosso mundo, a natureza em geral, por mares e oceanos, separando
os continentes e ilhas, com suas costas, suas montanhas e rios, rochas, plantas e
animais, e acima as nuvens etc., temos componentes com suas formas nas quais
dominam a irregularidade e ao caos; tentar simplificá-las, empregando formas usuais
da clássica geometria euclidiana, como triângulos, círculos, esferas, cones etc., seria
absurdamente inadequado. A geometria dos fractais pode fornecer aproximações para
essas formas. (BARBOSA, 2005, p. 10)

Encontram-se nas florestas, nas fronteiras da investigação médica, nas plantas, nos
filmes, no mundo da comunicação sem fio entre outros. Formas e aspectos estranhos que estão
a nossa volta em forma recortada e repetida, fenômenos estes que a geometria euclidiana não
conseguia descrever. Vivemos durante muito tempo sem nos darmos conta do que estava diante
dos nossos olhos e foi necessário esperar pela chegada do curioso matemático Mandelbrot para
percebermos que nos elementos da natureza existia matemática que precisava ser estudada e
investigada. Suas ideias vieram a desafiar suposições seculares sobre as variadas formas na qual
a natureza toma.
Nessas quatro ou cinco décadas vimos o nascimento e o subsequente desenvolvimento
de uma nova ciência, denominada CAOS. Biólogos, físicos, economistas, astrônomos,
meteorologistas, ecologistas, fisiologistas e cientistas de várias outras especialidades
se depararam com questões oriundas d natureza, procurando dar enfoques mis
adequados à sua complexidade. (BARBOSA, 2005, p. 10).

A teoria do Caos busca explicar fenômenos não lineares (não previsíveis), pois não é
possível prevê-los com total precisão por depender de pequenas mudanças que podem ocorrer,
mesmo a mudança sendo a princípio insignificante, com o passar do tempo as pequenas
alterações acumulam gerando um evento diferente do esperado. Esta teoria é também conhecida
como Efeito Borboleta, fenômeno este que foi descrito pelo meteorologista Edward Lorenz
(1917-2008) enquanto investigava um sistema de equação diferencial notou que se retirasse
algumas casas decimais do cálculo o resultado daria totalmente diferente do que foi feito
anteriormente. Daí surgiu a frase que representa a essência da teoria do Caos: “o bater das assas
de uma borboleta no Brasil poderia causar um tornado nos Estados Unidos”. “As estruturas
fragmentadas, extremamente belas e complexas dessa geomeria, fornecem uma certa ordem ao
Caos, razão de ser, às vezes, considerada como a linguagem, que busca padrões dentro de um
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sistema por vezes aparentemente aleatório” (BARBOSA, 2005, p. 9).
Seu estudo é voltado para os movimentos aleatórios buscando características que
podem ser analisados matematicamente e está ligada a geometria fractal, ambas se
desenvolveram com a evolução computacional.
A geometria fractal é considerada uma geometria não-euclidiana por não satisfazer o
quinto postulado (postulado das paralelas): Por um ponto fora de uma reta pode-se traçar uma
única reta paralela à reta dada. Durante muito tempo, vários matemáticos tentaram prová-lo
utilizando os quatro postulados anteriores. Não alcançaram êxito. Anos depois, três
matemáticos foram considerados os descobridores da geometria não-euclidiana: Lobachevsky,
Bolyai e Gauss. Além dos fractais, existem outras geometrias não-euclidiana, dentre elas temos:
a geometria hiperbólica, a esférica e a projetiva.
Durante muito tempo, matemáticos fizeram estudos sobre a geometria fractal, porém
os avanços se deram graças Benoit Mandelbrot com auxílio dos computadores. Diante de uma
sequência cronológica podemos compreender melhor tais acontecimentos.
Quadro 1 - Cronologia das contribuições para a geometria fractal
Ano

Matemático

Contribuições

1500

Dürer

Desenvolve construções de polígonos regulares, gera fractais que
leva seu nome.

1883

Cantor

Publica o primeiro objeto fractal intitulado de Curva de Cantor.

1890

Peano

Publica a sua curva

1891

Hilbert

1904

Koch

1918

Hausdorﬀ

1918

Julia

1918

Fatou

1921

Menger

1938

Lévy

1967

Mandelbrot

Publica sua curva com a ideia de preenchimento quadrangular,
hoje bastante utilizada em compressão de imagens.
Publica as Curva de Koch e a Ilha de Koch como soluções de
curvas contínuas e não deriváveis em nenhum ponto.
Publica resultados sobre estudos topológicos e com isso a
Dimensão de Hausdorﬀ, utilizada por Mandelbrot anos depois
para a definição de fractais.
Publica um artigo com 199 páginas sobre o seu conjunto gerado
num plano complexo.
Publica trabalho semelhante ao de Julia, porém não tem muita
repercussão
Apresenta a Esponja de Menger ao explorar conceitos de
dimensão topológica
Descreve sobre a propriedade de auto similaridade de algumas
curvas.
Publica seu artigo sobre a topologia da costa da Grã-Bretanha,
iniciando um novo capítulo sobre a Geometria Fractal.
Fonte: Retirada de RABAY, 2013
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Diante do exposto, percebemos que apesar de ser uma teoria considerada nova, seus
estudos vêm sendo feito durante muitos anos, tendo vários matemáticos importantes como
protagonistas desta história. A seguir serão apresentados alguns fractais clássicos e seus
criadores.
1.1 Benoit Mandelbrot
Benoit B. Mandelbrot era francês de origem judaico-polonesa, nasceu em 20 de
novembro de 1924, em Varsóvia, faleceu em 14 de outubro de 2010, em Cambridge,
Massachusetts nos Estados Unidos. Enquanto jovem cresceu um forte sentimento e
autossuficiência influenciados em grande parte em sua experiência enquanto judeu. Enfrentou
dificuldades na Segunda Guerra Mundial, devido a ocupação alemã, quando morava em Paris,
por volta de 1936. Quando a guerra se abrandou submeteu-se aos exames de admissão da Escola
Normal e da Escola Politécnica, iniciando seus estudos na Escola Normal passando, em pouco
tempo, a estudar na Escola Politécnica. Nesta época uniu-se ao grupo Bourbaki, formado por
jovens que tinham como objetivo a reconstrução da matemática francesa.
Segundo Barbosa (2005, p. 11):
As preocupações do grupo Bourbaki, talvez iniciadas como reação ao grande pensador
Poincaré, que não tinha muitas exigências em relação ao rigor, visavam uma
matemática formal e pura, sem influências possivelmente enganosas pelo visual
geométrico. As ideias se propagavam por vários países, atingindo inclusive os Estados
Unidos, e nós brasileiros chegamos a ter mesmo excessos, principalmente na
educação, de muitos de seus adeptos fanáticos. A matemática tornou-se mais rigorosa,
pautando- se pelo método axiomático. É claro que os preceitos de Bourbaki tornaramse quase obrigatoriedade e trouxeram louros para a própria matemática,
desvinculando-a de outras ciências, ressaltando o seu primado entre elas.2

Como havia uma dominação da abstração imposta por Bourbaki, Mandelbrot,
abandonou o grupo, e no ano 1948 foi estudar Ciência Espacial nos Estados Unidos, passando
a trabalhar no Centro de Pesquisas Thomas Watson da International Business Machines (IBM),
na época a empresa estava à procura de matemáticos criativos, pois a mesma estava
desenvolvendo uma tecnologia que viria revolucionar o modo de vida das pessoas: os
computadores. Nesse período, os colegas do jovem matemático o contaram a cerca de um
problema de grande preocupação para a empresa, os engenheiros estavam transmitindo dados

2

Nas citações de Barbosa, 2005, o texto foi adequado ao acordo ortográfico vigente desde 2016.
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informativos através da linha telefônica, porém as informações não chegavam ao seu destino,
eles perceberam que de tempos em tempos as linhas se tornavam extremamente ruidosas
ocorrendo inúmeros erros. O jovem matemático muito curioso representou graficamente os
ruídos e surpreendeu-se com os resultados, constatou-se que qualquer que fosse a escala de
tempo, os gráficos pareciam similares. Mandelbrot resolveu o problema com que foi deparado
associando os erros de transmissão, usando um dos conjuntos apresentados em um antigo
trabalho de Georg Cantor.
1.2 Georg Cantor
Georg Ferdinand Ludwig Philip Cantor nasceu em São Petersburgo (Rússia), em 3 de
março de 1845, filho mais velho de Georg Waldemar Cantor e Maria Bohm. Sua família
migrou-se para a Alemanha quando ele tinha 11 anos onde passou toda vida. Aos 15 anos de
idade, ingressou no Instituto de Wiesbaden. Em 1862, Cantor começa seus estudos
universitários em Zurich, mas no ano seguinte ele retorna à Alemanha, para a Universidade de
Berlin, onde especializou-se em Matemática, Filosofia e Física e tornou-se professor da
Universidade de Halle em 1869. De acordo com Eves (2011, Apud LUZ, 2016, p. 35):
Os primeiros interesses de Cantor se voltavam para a teoria dos números, equações
indeterminadas e séries trigonométricas. A sutil teoria das séries trigonométricas
parece tê-lo inspirado a se enfronhar nos fundamentos da análise. Criou então uma
bela abordagem dos números irracionais, que utiliza sequências convergentes de
números racionais e difere radicalmente do inspirado tratamento de Dedekind, e em
1874 começou seu revolucionário trabalho em teoria dos conjuntos e teoria do infinito.
Com este último trabalho, Cantor criou um campo novo da pesquisa matemática. Em
seus artigos ele desenvolveu a teoria dos números transfinitos, baseado num
tratamento matemático do infinito atual e criou uma aritmética dos números
transfinitos análoga a aritmética dos números finitos.

No final do século XIX, os matemáticos tinham escrito uma descrição formal daquilo
que uma curva deveria ser. Porém, nessas descrições havia elementos que não satisfaziam a
definição formal de uma curva que era tão estranha que não podia desenhar nem se quer pensar
em desenhá-las, e eram vistas como monstros ou coisas do outro mundo.
Cantor desenvolveu várias pesquisas voltada para o estudo dos números transfinitos e
trigonométricos. Destacaremos a seguir um conjunto que leva o seu nome, que teve grande
importância para o estudo dos fractais. Segue abaixo o processo de iterações para obtenção do
conjunto:
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Passo 1: Considere um segmento de reta.
Passo 2: Divida o segmento em três partes iguais e elimine a parte central.
Passo 3: Repita a cada segmento a construção do passo 2 sucessivamente e
indefinidamente.

Figura 1 - Conjunto de Cantor

Fonte: Disponível em http://fractais-mat-unisc.blogspot.com/2010/01/conjunto-de-cantor.html

Considerando o segmento de reta inicial com extremos 0 e 1, o seu conjunto de pontos
correspondendo ao intervalo fechado 0, 1 . No passo 2, dividindo o segmento 0, 1 em três
partes iguais, teremos os segmentos 0, ,
com dois intervalos fechados: 0,

,

, 1 . Excluindo o intervalo central, ficamos

e

, 1 . No terceiro passo, dividiremos cada um dos dois

e

intervalos em três partes iguais, obtendo, para o intervalo 0,
,

, 1 os intervalos

e para o intervalo

, ,

intervalos centrais, obtemos os intervalos 0, ,

,
,

,

e

, 1 . Eliminando os respectivos

e

, ,

os intervalos 0, ,

, 1 . Repetindo o processo de

e

dividir cada segmento em três partes iguais e eliminando o segmento central, obtemos os
segmentos 0,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, 1 . E repetimos esse

processo sucessivamente.
Se as iterações derem continuidade, teremos infinidades de pontos, à medida que
ampliamos o conjunto o padrão mantem-se o mesmo, tal como o padrão encontrado por
Mandelbrot nos ruídos das linhas telefônicas da IBM.
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1.3 Von Koch
Niels Fabian Helge Von Koch nasceu no dia 25 de janeiro de 1870 em Estocolmo,
Estudou na Universidade de Estocolmo. Publicou diversos livros sobre Sistemas Lineares e
Equações Diferenciais. Em 1911, iniciou sua carreira de professor na Universidade onde
estudou. Koch tornou-se famoso através de um artigo por ele publicado em 1904 intitulado
“Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une construction géomètrique
élèmentaire” (Sobre uma curva continua sem tangentes, obtida por uma construção geométrica
elementar), atualmente conhecida como curva de Koch. Morreu em 11 de março de 1924, na
cidade onde nasceu.
Acurva de Koch pode ser construída seguindo os passos abaixo:
Passo 1: Considere um segmento de reta;
Passo 2: Divide-se esse segmento em três partes iguais;
Passo 3: Substitui-se o segmento médio por dois segmentos iguais, de modo que, o
segmento médio e os dois novos segmentos formem um triângulo equilátero.
Passo 4: Obteve-se uma linha poligonal com quatro segmentos de comprimento igual.
Passo 5: Posteriormente, repetem-se os passos 1 - 3 para cada um dos segmentos
obtidos.

Figura 2 - Etapas de Construção da Curva de Koch

Fonte: Disponível em http://fractais-mat-unisc.blogspot.com/2010/01/curva-de-koch.html
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A cada iteração adiciona-se novos segmentos, e desta forma a figura é modificada,
obtendo no limite de iterações uma curva que pode ser considerada como um modelo
simplificado de uma costa. Está curva era um paradoxo à primeira vista, pois aparenta ser finita,
porém matematicamente ela é infinita o que significa que não pode ser medida. Ela se tornou
crucial para solucionar o problema da medição da extensão de uma linha costeira.
A curva de Koch é uma curva gerada fazendo cópias de cópias. É claro que da
construção resulta a auto semelhança, bastando por exemplo escolher numa
determinada fase um segmento a ser substituído e observar que ele gerará a seguir
uma curva completa de Koch; a escala de redução adotada será dada por uma potência
de . (BARBOSA, 2005, p. 39).

A curva de Koch e o floco de neve também conhecida como ilha de Koch apresentam
os mesmos processos de iterações o que diferencia uma da outra é o processo inicial, pois a
curva começa por um segmento de reta dividida em três partes iguais apagando o segmento
central fazemos um triângulo equilátero sem a base, usando como medida um desses segmentos
formamos outros novos segmentos. O floco de neve se inicia com um triângulo equilátero, na
primeira iteração dividimos cada lado do triângulo em três partes iguais e construímos cada um
dos segmentos do meio um novo triângulo equilátero sem a base.
Segundo Barbosa (2005, p. 39)
Iniciando com um polígono regular e construindo sobre cada lado a sua curva de
Koch, teremos o que se chama Ilha de Koch.
Merece especial atenção a figura obtida a partir do triângulo equilátero, que aparenta
um floco de neve, uma formação cristalina, daí ser denominado “Floco de Neve”.

Figura 3 - Etapas de Construção do floco de neve ou ilha de Koch

Fonte: Disponível em http://macao.communications.museum/por/activities/2017/Mathinfinity/H1B.html
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A iteração de substituição é repetida indefinidamente, adicionando novos triângulos, o
perímetro torna-se infinito e a área finita. Para que está iteração possa ser feita mais vezes é
necessário usar um programa de computador.
1.4 Gaston Julia
O matemático Gaston Maurice Julia nasceu em 3 de fevereiro de 1893 em Sidi Bel
Abbès, Argélia. Julia era um excelente aluno, porém durante a Primeira Guerra Mundial atuou
como soldado no campo de batalha, onde durante os confrontos foi gravemente ferido levandoo a perder o nariz, passando a usar uma capa de couro no nariz por todo o resto de sua vida.
Faleceu no dia 19 de março de 1978 em Paris aos 85 anos. “Consta que sua pesquisa foi
desenvolvida quando internado num hospital, resultando no seu principal trabalho publicado
com 199 páginas, aos 25 anos de idade. Barbosa (2005, p. 46).
Julia juntamente com Pierre Fatou 3 (1878-1929) produziram brilhantes trabalhos
embora tenha sido pesquisas não conjuntas que serviram como base para os estudos acerca do
processo iterativo da função

=

+ para um

complexo inicial da forma

=

+

e complexo constante.
Para cada ponto
inicial, geramos uma sequência de números complexos , , ,
, …,
a partir da função iterada
=
+ , que é a órbita de . Se esta
órbita convergir para o infinito, então
não pertence a nenhum conjunto de Julia e
dizemos, então, que
é ponto de escape e todos os pontos formam um conjunto
repulsor de . No entanto, se esta órbita convergir para um círculo em torno da origem,
então
pertence a algum conjunto de Júlia. (LADIM NETO, 2015, p. 69)

Seus resultados serviram de bases matemáticas para que Mandelbrot aproveitassem e
desenvolvesse com recursos computacionais o conjunto que leva o seu nome. Para
identificarmos o conjunto de Julia contida no conjunto de Mandelbrot basta fazer variações no
ponto .

3

Pierre Joseph Louis Fatou (1878-1929), matemático e astrônomo francês. Trabalhou no campo da dinâmica
analítica complexa.
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Figura 4 - Conjunto de Mandelbrot e conjunto de Julia

Fonte: Disponível em http://ocw.upm.es/matematica-aplicada/introduccion-a-los-sistemasdinâmicos/contenidos/sdcomplejos.html?set_language=en

Na imagem podemos observar o conjunto de Mandelbrot em destaque oito conjuntos
de Julia inseridos no mesmo.
1.5 Conjunto de Mandelbrot
Diante das informações obtidas a respeito do conjunto de Julia, Mandelbrot utilizou o
auxílio dos computadores para executar a função do conjunto de Julia milhões de vezes, em
seguida transformou os valores do conjunto em pontos no gráfico. Em 1980 criou uma função
ƒ z = z2 + c onde combinava todos os conjuntos de Julia em uma única imagem quando ele
fez a iteração sua função obteve o seu próprio conjunto de números, ao representá-lo
graficamente no computador surgiu uma espécie de mapa de todos os conjuntos de Julia.
Tornou-se rapidamente famosos e conhecido como conjunto de Mandelbrot ou Conjunto das
Constelações de Fractais, por ter todos os conjuntos de Julia interligados, tornando-se o símbolo
da geometria fractal.
Segundo Barbosa (2005, p. 105);
Para obter o conjunto de Julia escolhemos um valor para C e o tornamos fixo para
toda a imagem. O resultado é uma imagem completamente diferente da imagem
formada pelo Conjunto de Mandelbrot. Considerando que para cada ponto do plano
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no Conjunto de Mandelbrot existe uma imagem no conjunto de Julia, o Conjunto de
Mandelbrot pode ser considerando um mapa ou um índice do Conjunto de Julia.

Figura 5 - Conjunto de Mandelbrot

Fonte: Disponível em http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm14/conjmandelbrot.htm

Com esta imagem misteriosa Mandelbrot desafiava ideias existentes sobre os limites
da matemática. A descoberta, inicialmente, não foi bem aceita por alguns estudiosos, alguns
diziam que os fractais eram belos, porém não possuía utilidade para a matemática. Em resposta
as críticas Mandelbrot publicou seu livro, apresentando sua teoria, sobe argumento de que com
os fractais poderia medir com precisão formas naturais e efetuar cálculos que poderia ser
aplicado em todos os tipos de formação desde os padrões desordenados dos rios ao movimento
das nuvens.
1.6 Sierpinski
O matemático Waclaw Sierpinski nasceu em 14 de março de 1882 em Varsóvia, faleceu
em 21 de outubro de 1969 seus estudos e pesquisas foram voltados para a Teoria dos Números,
Teoria dos Conjuntos, Topologia e Teoria das funções, em reconhecimento a seus trabalhos
recebeu diversos prêmios.
Em 1916 apresentou alguns de seus trabalhos que leva o seu nome entre eles podemos
citar: a Curva Sierpinski, Tapete Sierpinski e o Triângulo de Sierpinski. Será apresentado a
seguir o procedimento de construção de cada fractal.
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Figura 6 - Curva de Sierpinski

Fonte: Internet

A Curva de Sierpinski pode ser obtida através dos seguintes passos:
Passo 1: Considerar um segmento de reta e o triângulo equilátero tendo este
segmento por lado;
Passo 2: Substituir o segmento por um poligonal de 3 segmentos formando os 3 lados
de um trapézio isósceles com vértices nos extremos do segmento inicial e
nos pontos médios dos outros dois triângulos;
Passo 3: Substituir cada segmento conforme o item 2 por 3 segmentos, em cada um
dos 4 triângulos equiláteros de vértices nos pontos médios, com exceção o
centro;
Passo 4: Repetir sucessivamente a ação 3.
Para a construção do Tapete de Sierpinski, os passos abaixo devem ser seguidos.

Figura 7 - Tapete de Sierpinski

Fonte: Disponível em http://www.ufjf.br/mestradoedumat/files/2011/09/produto-educacional-Luis-EduardoReyes-Perez.pdf

Passo 1: Considere um quadrado;
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Passo 2: Marcar os segmentos dos pontos médios, formando nove quadrados
congruentes, com lado igual a , eliminando o quadrado central;
Passo 3: Aplica-se o procedimento anterior a cada um dos 8 quadrados obtidos, após
o primeiro passo.
Passo 4: Substituir para cada quadrado conforme o item 2, a assim sucessivamente.
O Triângulo de Sierpinski pode ser construído da seguinte forma.

Figura 8 - Triângulo de Sierpinski

Fonte: Disponível em http://mathluiz.blogspot.com

Passo 1: Considere um triângulo equilátero;
Passo 2: Marcar os segmentos dos pontos médios formando quaro triângulos
equiláteros, retirando o triangulo do centro;
Passo 3: Nos triângulos que estão virados para cima repetir o procedimento do ponto
médio, retirando todos os triângulos invertidos, e assim sucessivamente.
Partindo do processo de iteração, este fractal pode gerar outros fractais, pode-se
substituir o triângulo por outras figuras geométricas, como por exemplo, o quadrado.
Os fractais são dinâmicos, o professor tendo conhecimento da teoria pode aplicar
atividades variadas para seus alunos, diversificando seus processos de iterações.
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2 A GEOMETRIA FRACTAL
Por ser algo novo, a definição de fractal ainda é bem confusa e difícil de ser explicada.
“Inicialmente Mandelbrot usou para definir fractal conceito de dimensão: “um fractal é, por
definição, um conjunto para o qual a dimensão Hausdorff-Besicovith excede estritamente
dimensão topológica.” (BARBOSA, 2005, p. 18).
Outros autores tentaram apresentar uma definição para fractais, mas não foram além
de Mandelbrot. Falconer apresentou características para a compreensão de fractais, entendendo
que um conjunto F é fractal se:
•

F possui alguma forma de “auto similaridades” ainda que aproximada ou
estatística;
• A dimensão fractal, definida de alguma forma, é maior que a sua dimensão
topológica;
• O conjunto F pode ser expresso através de um procedimento recursivo ou iterativo.
(FALCONER 1985 e 1990 apud BARBOSA, 2005, p. 18-19)

Desta forma os fractais possuem algumas caracterizações que facilitam a sua
identificação, dentre as quais a auto semelhança, a complexidade infinita e a dimensão. A auto
semelhança são cópias aproximadas de si mesmo em seu interior um pedaço é similar ao todo;
a complexidade infinita é uma propriedade dos fractais que significa que nunca conseguiremos
representá-la completamente, pois a quantidade de detalhes é infinita; e a dimensão dos fractais,
diferentemente do que acontece na geometria euclidiana, não é necessariamente uma
quantidade inteira, e sim uma quantidade fracionária.

Figura 9 - Autos semelhança

Fonte: http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=30380
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Figura 10 - Complexidade infinita

Fonte: Disponível em http://mathluiz.blogspot.com

Figura 11 - Dimensão
Euclidiana

Fractal

Fonte:https://sites.unicentro.br/wp/petfisica/2015/10/16/1311/

Sabemos que na geometria euclidiana os pontos tem dimensão zero, as retas e curvas
tem dimensão 1, plano dimensão 2, e por indução podemos ampliar até a dimensão n, desta
forma os objetos estão relacionados ao espaço no qual estão inseridos. Contrapondo, na
geometria fractal a dimensão permite a rugosidade e a irregularidade de um objeto, “[...] ela
usualmente não é dada por um número inteiro, mas é uma fração, [...] que diríamos mais
associada a aspereza, espessura, densidade, textura etc”. (BARBOSA, 2005, p. 66).

2.1 Fractais nos livros didáticos da educação básica
A sociedade vive em constante evolução e descobertas e os fractais é uma geometria
que vem sendo aos poucos explorada nas escolas e nos livros didáticos, desta forma é
interessante que os professores acompanhe esses avanços para que sua didática seja melhorada
e adequada as necessidades dos alunos. Nesse sentido Barbosa (2005, p. 14), diz que:
[...] para os fractais, em especial para a Geometria Fractal, faz-se necessário ao
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educador conseguir captar o educando com o transparecer de sua própria vibração, e
talvez evidenciando o êxtase na complementação na beleza de seus visuais,
conduzindo-o ao prazer pelas informações e conhecimentos culturais da vasta
variedade de fractais.

Desta forma, é importante que o professor tenha habilidades e conhecimentos
necessários para conduzir a aula de modo satisfatória. Entretando, é observado que a maioria
dos professores de matemática da educação básica não trabalha em suas aulas com a geometria
não euclidiana, e em especial a geometria fractal, não por falta de interesse, mas pela falta de
conhecimento desta geometria, geralmente não contemplada em sua formação.
Além disso, temos que levar em consideração que alguns professores que atuam nesta
modalidade não possuem licenciatura em matemática, o que dificulta ainda mais a exploração
de outras geometrias nas aulas. Desta forma a inserção desta geometria na grande curricular ,
tanto da educação básica quanto dos cursos de formação é se suma importância.
Para melhor compreender o modo que os livros trabalham a geometria fractal, faremos
uma análise de quatro livros didáticos do ensino médio. Escolhemos os livros por serem os
disponíveis durante a pesquisa.
2.1.1 SOUZA, Joamir – Novo olhar matemática vol. 1 (2010)
Na unidade 1, o capítulo 1 é destinado a Conjuntos. Na página 39, na seção
“Explorando o tema” é apresentado um texto, subdividido em duas partes: a primeira intitulada
“O homem que colocou o infinito no bolso”, apresentando o matemático alemão George Cantor
e sua definição de infinito; a segunda parte é intitulada “O notável avanço dos fractais” traz o
conceito de dimensão fracionária.
Apesar do texto apresentar informações interessantes, o autor não relaciona tal
conteúdo com o estudo de conjuntos no decorrer do capítulo, nem deixa claro que Cantor foi
um dos percursores na pesquisa e desenvolvimento da teoria dos conjuntos. Seria de grande
valia que na mesma seção fosse apresentada exemplos que diferenciasse a dimensão fractal e
dimensão euclidiana para que os leitores tivesse um melhor entendimento. Além disso, poderia
utilizar o Conjunto de Cantor explicando que se trata de um conjunto de pontos limitado entre
os intervalos de zero a um, obra importante para o estudo dos fractais.
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Figura 12 - Página 39

Fonte: SOUZA, 2010.

Na unidade 2, o capítulo 2, é reservado para Funções. Na página 55, é apresentada
como desafio na seção atividades a questão 25. Inicialmente a questão fala de uma das
características dos fractais, a auto semelhança de uma parte da figura com o todo. O Tapete de
Sierpinski é o fractal utilizado numa tabela que relaciona cada iteração com a área da figura,
isto até a terceira iteração. Em seguida propõe questionamentos ao aluno, dentre os quais: o que
acontece com a área da figura a cada iteração; a função que relaciona a área da figura com a
iteração n correspondente.
Neste capítulo o autor teve a preocupação de apresentar na introdução da questão a
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definição de fractal, a atividade é bem interessante, o passo a passo está claro, além disso o
autor especificou o que acontece com a área da figura a cada iteração, os questionamentos a
cerca do fractal, facilita o leitor relacioná-la ao estudo de funções.

Figura 13 - Questão 25, página 55

Fonte: SOUZA, 2010.

No capítulo 5, intitulado Funções exponenciais, a questão 46, na página 168, utiliza
uma sequência de figura afirmando que é um fractal, propondo: a construção de outro nível do
fractal; uma função que expresse o número de quadrinhos existentes na figura com um nível
qualquer; e determinar o nível de iterações que as figuras terão 3125 e 78125 quadrinhos.
O exercício da página 55, traz todas as iterações prontas, desta forma os alunos não
participa do processo já que a questão não pede. Já o exercício da página 168, a questão estimula
o aluno a construir os próximos níveis utilizando malha quadriculada. Desta forma, seria
interessante que a proposta de construção se aplicasse também ao primeiro exercício, já que
inicialmente seu processo de iteração é o mesmo. Quando a proposta de iteração e lançada,
facilita o leitor a perceber as caracterizações que identifica um fractal.
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Figura 14 - Questão 46, página 168

Fonte: SOUZA, 2010.

Ainda na mesma unidade, no capítulo 6, que trata de Logaritmos e funções
logarítmicos, a questão 33 na página 185, introduz a importância dos fractais no campo
científico, explica a estrutura do fractal curva de Koch em seguida solicita que os alunos
calculem o perímetro do fractal em diferentes iterações. Na mesma atividade é solicitado que
os alunos pesquisem acerca dos fractais na natureza e apresentem os resultados à turma. Esta
proposta é bem interessante, pois os alunos terão a oportunidade de identificar a geometria em
elementos da natureza. O professor pode ainda sugerir exercícios utilizando a variações da
curva de Koch, ao invés de usar triângulo equilátero, utilizar outros polígonos regulares como
o quadrado ou hexágono, pois desta forma os alunos serão incentivados a construírem seu
próprio fractal.
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Figura 15 - Questão 33, página 185

Fonte: SOUZA, 2010.

O capítulo da unidade 3 trata de Progressões. Na página 248, seção de atividades, a
questão 113 traz um fractal diferente dos clásicos, as iterações são feitas por pontos, onde na
primeira temos 1 ponto, na segunda 5 pontos e na terceira 25 pontos. A atividade solicita a
quantidade de pontos da 5ª figura e a quantidade de pontos desenhados ao concluir a 5ª e 6ª
figura. Ainda na mesma página, questão 118, o fractal apresentado se assemelha ao Tapete de
Sierpinski, o que os diferenciam são as regras de recursão, enquanto que no Tapete de Sierpinski
a figura inicial é dividida em 9 quadrados iguais removendo o quadrado central, na atividade
proposta a figura inicial é dividido em 16 novos quadrados removendo quatro quadrado central.
A questão pede a soma das áreas pintadas em amarelo e as pintadas em azul. Diante do exposto
percebemos o quanto a geometria fractal é interessante e pode instigar a criatividade dos alunos.
Os professores podem aproveitar-se para gerar oportunidades e incentivos para que os alunos
produzam seus próprios fractais. Partindo dessas criações, os alunos mediados pelo professor
podem explorar matematicamente suas figuras e objetos produzidos.
2.1.2 SOUZA, Joamir – Novo olhar matemática vol. 3 (2010)
Neste volume, na unidade 5, capítulo 8 trata de Polinômios e equações polinomiais.
As páginas 252 e 253 apresenta um texto introdutório ao capítulo sobre os fractais, destacando
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suas características e aplicações. O texto tem como objetivo apresentar um exemplo de
aplicação dos polinômios e a geração fractais por meio de recursos computacionais. O teorema
fundamental da álgebra #

=#

$%&

$ ' %&

diz que existe n raízes para um polinômio de grau n,

porém não determina quais são, logo para que estas raízes sejam encontradas é necessário usar
um programa de computador, desta forma alguns fractais são encontrados a partir desse
processo de busca dessas raízes. No decorrer do capítulo o autor não traz nenhuma atividade
relacionando os fractais com os polinômios. Desta forma para se obter uma melhor
compreensão do texto, seria interessante que o professor levasse os alunos a fazer este processo
no laboratório de informática para que os mesmos gerassem os fractais a partir de polinômios
solicitados.
2.1.3 SMOLE & DINIZ – Matemática para compreender o mundo – Vol. 1 (2017)
Diferentemente do livro anterior, neste, as autoras apresentam diversas atividades que
exploram a definição da geometria fractal. A seguir serão apresentadas algumas dessas
atividades.
Figura 16 - Página 70

Fonte: SMOLE & DINIZ.
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Na unidade 2, o capítulo 3 é destinado para Relação entre grandezas: funções. Na
página 70, é apresentado um texto introdutório apresentando o matemático Waclaw Sierpinski,
destacando os padrões utilizados para desenvolver o Tapete que leva o seu nome. A mesma
imagem é retomada na página 77, exemplo 5, no exercício é feita a relação do processo de
iteração do tapete com a definição de funções, as autoras chamam ainda atenção dos estudantes
para a palavra contraexemplo, que é um exemplo contrário ao que está sendo destacado, para
que os alunos percebam que a relação entre duas grandezas nem sempre é uma função.
Neste capítulo as autoras tiveram uma atenção especial, apresenta o fractal, sua
caracterização e o matemático criador, é interessante que os leitores tenha essas informações
para que o fractal apresentado tenha significado. Em seguida temos um questionário propondo
uma reflexão do processo iterativo. Quando as autoras retomam o fractal exmplificando o
conceito de fração, seria interessante que fosse proposto a continuação dos passo para assim
facilitar que o leitor identifique tal caracteristicas que outros fractais.

Figura 17 - Exemplo 5, página 77

Fonte: SMOLE & DINIZ
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O capítulo 6 da unidade 2 trata de Sequências, Progressões aritmética e progressões
geométricas. Na página 142, assim como na unidade e capítulo anterior, a introdução deste
capítulo foi apresenta por um fractal, esta por sua vez é a conhecida curva do floco de neve de
Koch, é solicitado aos alunos que descubram como a segunda e a terceira figura foram obtidas
a partir da primeira. Porém no decorrer do capítulo as autoras não fazem a associação da curva
de Koch com outros conteúdos apresentados. Seria interessante que esta associação fosse feita,
ou até mesmo estimuladas pelos alunos para que os mesmos compreendessem melhor o conceito
de sequência.

Figura 18 - Página 142

Fonte: SMOLE & DINIZ

Na página 167, na seção “fazer e aprender” na atividade 84, é apresentado o tapete de
Sierpinski, construída até a segunda iteração. É solicitado na questão que seja calculado a
quantidade de quadrados após serem feitas n divisões sucessivas do quadrado inicial, determine
a soma das áreas dos quadrados removidos quando n cresce indefinidamente. No mesmo
capítulo, página 169, na seção para complementar, as autoras fazem uma abordagem da
importância da geometria fractal associado o uso da tecnologia computacional para fazer

34

diversas iterações.

Figura 19 - Questão 84, página 167

Fonte: SMOLE & DINIZ

O capítulo traz três fractais diferentes, porém as autoras pouco exploram para
relacioná-las com o conteúdos de estudo, o professsor diante destes exemplos poderia
aproveitar-se propondo aos alunos que construam esses fractais em malha quadriculada ou
malha triangular induzindo-os a participar do processo iterativo. Após a construção o professor
utilizaria as produções para conceituar os conteúdos abordados no capítulo. Acredito que deste
modo as atividade teria mais significativo, facilitando a compreensão dos aluno, além de ser
uma oportunidade do professor explorar a geometria fractal em sala de aula.
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Figura 20 - Página 169

Fonte: SMOLE & DINIZ

2.1.4 SMOLE & DINIZ – Matemática ensino médio - vol. 2 (2010)
A unidade 3, capítulo 9 que aborda os Sólidos geométricos: poliedros, na seção saia
dessa. Na página 245, 1ª questão, a imagem é da curva de Koch, porém as autoras não fazem
nenhuma relação da imagem com fractais. A atividade apresenta as iterações da figura, em
seguida determina que seja calculado a soma dos comprimentos de todos os segmentos obtidos
na 5ªiteração.
Ao final do mesmo capítulo, página 247 a 249, na seção “para saber mais”, são
apresentados três fragmentos de textos, o primeiro intitulado “A matemática do delírio”,
apresenta a geometria euclidiana e a definição de dimensão euclidiana e dimensão fractal. O
segundo intitulado “Equações e muita imaginação podem criar coloridas galáxias”, relata o
fascínio do artista gráfico Greg Sams e suas produções de fractais com auxílio do computador.
O terceiro “A viagem da cabeça dos brasileiros parece o efeito de alucinógeno”, este relata os
nomes de três pesquisadores da Universidade de São Paulo, Alexandre Dupond, Humberto
Rossetti e Rodrigo de Almeida, os mesmos faziam cursos distintos, porém participavam de um
grupo chamado Fractarte, onde o principal objetivo era estudar a teoria dos fractais.
O exercício é apresentado sem ser caracterizado como um fractal, deste modo apesar
da beleza da figura a atividade não estimula a curiosidade do leitor. Os textos trazem
informações importantes da geomeria fractal, como a dimensão e seu uso na arte, porém estas
não são utilizadas em nenhum momento para ser associadas a conteúdos de estudo nos
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capítulos.

Figura 21 - Questão 1, página 169

Fonte: SMOLE & DINIZ

Após análise dos livros didáticos é perceptível que eles trazem poucos textos e
exercícios que abordam a geometria fractal, alguns falam timidamente com um ou dois
exemplos, porém sem deixar claro a relação da figura exposta com os fractais. Temos também
aqueles que trazem textos interessantíssimos sobre o assunto, porém no decorrer do capítulo
não fazem nenhuma relação do texto com o conteúdo.
Seria interessante que os autores explorassem mais a geometria fractal em seus
exemplos, assim os alunos iriam perceber a aplicação da matemática, de forma dinâmica em
seu cotidiano e com elementos da natureza, atraindo o interesse e curiosidade dos educandos.
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3 O USO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO METODOLOGIA
Diante do que foi explanado anteriormente, identificamos a necessidade de apresentar
uma proposta de sequência didática utilizando como material de apoio e estudo os fractais, para
o ensino de conteúdos na educação basica.
Sequência didática é definida por Zabala (1998) como “ conjunto de atividades
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que
têm um principio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.”(p.18). É
uma metodologia que apresenta um conjunto de atividades e estratégias planejadas e
interligadas para o ensino de um conteúdo, facilita o professor a organizar o trabalho em sala
de aula de forma gradual, partindo de habilidades que os alunos já dominam pra alcançar os
níveis que eles ainda precisam dominar. Podendo ser elaborada para uma semana, quinze dias,
um mês e até um bimestre.
Entretanto devemos nos atentar para não confundir plano de aula com sequência
didática: o plano de aula é feito para apenas uma aula, já a sequência didática é planejada para
trabalhar uma unidade temática completa, tendo como propósito o incentivo do aluno na busca
de novos conhecimentoos. Nesse sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais destaca que:
As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma inteligência
essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, buscar e selecionar
informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma ampla capacidade para
lidar com a atividade matemática. Quando essa capacidade é potencializada pela
escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado (BRASIL, 1997, p. 37).

Desta forma Zabala (2018) destaca ainda que o ensino não deve se limita ao que os
alunos já sabem, mas que a partir desses conhecimentos os alunos sejam conduzidos a fazerem
novas descobertas potencializando assim o domínio de novas habilidades.
O termo sequência didática surgiu na França da década de 80 nos programas oficias
da educação, com o objetivo de integrar conteúdos dos programas educacionais de língua
portuguesa para se trabalhar gêneros textuais, surgindo no Brasil na década de 90 com a
implantação do Parâmetro Curriculares Nacionais. Apesar de ser elaborada para se trabalhar
com linguagem, atualmente este método pode ser utilizado em todas as disciplinas.
A sequência didática é uma metodologia que está presente em muitas escolas
brasileiras. Este método contribui para o planejamento do professor, favorecendo o
desenvolvimento cognitivo do aluno, pois possibilita que o educando tenha uma visão ampla
dos conteúdos, e o professor tenha uma visão do trabalho que deverá ser desenvolvido no tempo
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no qual ele determina. Docente que não possui hábito de trabalhar com sequência didática
recomenda-se que faça sequências semanais, desse modo perceberá o desenvolvimento dos
alunos e sobretudo identificará as competências e os potenciais que o mesmo precisa
desenvolver, já que os conteúdos dialogam todo o tempo e isso requer novas competências do
educador.
Toda Sequência Didática está revestida de intencionalidade que é a essência de todo
planejamento bem elaborado. Muito embora as ações do professor sejam diretivas – forjadas na
objetividade de se fazer aprender – o ensino associado a essas ações precisa ser mantido no
campo do discurso dialógico que, em última análise, pode ser entendido como aquele capaz de
permitir a participação ativa do aluno que se constitui como ator de sua própria aprendizagem.
(CABRAL, 2017, p. 45)
Logo, a sequência didática é intencional, o professor elabora propostas com ações
dirigidas e organizadas que visam fins específicos, além de contribuir para que o professor tenha
mais clareza da sua ação e da sua prática docente, porém não podemos esquecer que ela é uma
estratégia de muitas possíveis de trabalho que ajuda nas atividades organizadas e dirigidas com
passos pré-determinados e acumulativos.
Segundo Zabala (1998, p. 54) o objetivo da sequência didática deve ser:
[...] introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que
possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado de um
conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada uma
delas tem no processo de aprendizagem dos meninos e meninas.

No desenvolvimento de uma sequência didática o professor precisa se atentar para que
as atividades e os conteúdos sejam elaborados de modo sequencial, facilitando assim a
compreensão do aluno. Mesmo porque na disciplina de matemática os conteúdos são
sequenciados.
No capítulo quatro apresentaremos uma proposta de sequência didática elaborada e
adaptada a partir de elementos das quatro unidades temáticas apresentadas por Zabala (1998). A
sequência didática terá os seguintes elementos:
1. Comunicação da lição (Em Zabala unidade 1)
Exposição do tema.
2. Apresentação de uma situação problemática (Em Zabala unidade 2)
Expor uma situação conflitante que pode ser solucionada por meios matemáticos.
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3. Busca de soluções (Em Zabala unidade 2)
Os alunos expõem diferentes formas de resolver o problema ou situação.
4. Exposição do conceito e o algoritmo (Em Zabala unidade 2)
5. O professor(a) aproveita as propostas dos alunos para elaborar o novo conceito e
ensinar o modelo de algoritmos, o problema ou situação.
6. Generalização (Em Zabala unidade 3)
Com as contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor(a)estabelece as
leis, os modelos interpretativos ou princípios que se deduzem deles.
7. Aplicação (Em Zabala unidade 2)
Os alunos, individualmente, aplicam o modelo a diversas situações.
8. Exercitação (Em Zabala unidade 2)
Os alunos realizam exercícios do uso do algoritmo.
Ao utilizarmos o estudo da geometria fractal, estaremos proporcionando aos alunos a
oportunidade de investigar a matemática tradicional através de um método diferente, onde
processo de construção serão desenvolvidas por eles, deste modo os educandos serão agentes
atuantes na construção do conhecimento. Diferentemente do que acontece em muitas aulas de
matemática onde os alunos resolvem os exercícios de modo mecanizado e repetitivo.
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4 UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A seguinte proposta de sequência didática pode ser aplicada para turmas do ensino
médio, desta forma os alunos terão a oportunidade de desenvolver processos iterativos,
estimulando sua criatividade e raciocínio lógico. Será utilizada a primeira competência
específica e habilidade de número cinco, a quarta competência específica e habilidade de
número sete voltadas para a matemática e suas tecnologias da Base Comum Curricular.
Unidade Temática
Geometria e Medidas.
Objeto de Conhecimento
Semelhança, Sequência, Área, Perímetro, Padrões geométricos, Progressões
geométricas e Triângulo de Pascal.
Competência Específica
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações
em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos da Ciências da Natureza e
Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de
modo a contribuir para uma formação geral.
Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de
representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de
solução e comunicação de resultados de problemas.
Habilidade
Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e
composição destas) e transformações homotéticas para construir figuras e analisar elementos
da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre
outros).

41

Percurso Didático
1. Comunicação da Lição
Para iniciar a aula, será exibido um vídeo Fractais na Natureza, disponível em:
www.youtube.com/watch?v=DwsoxSN-8Xg.
Durante a apresentação do vídeo, o professor poderá fazer pausas e propor reflexões a
respeito das diversas imagens e situações apresentadas.
2. Apresentação de uma situação problemática
Propor aos alunos que construam fractais por dobraduras e cortes.
Primeiramente, distribua uma folha de papel A4 para cada aluno e solicitar que eles
acompanhem o processo de iteração.
1º Passo: Dobre a folha ao meio;
2º Passo: Faça dois cortes de 8 cm perpendiculares a dobra do papel e equidistantes 4
cm de cada margem;
3º Passo: Dobre o papel entre os cortes para criar uma marca e retorne;
4º Passo: Abra a folha e dobre o corte do meio para dentro da folha;
5º Passo: Abra a folha e posicione de modo que as suas metades formem um ângulo
reto. Está feita a primeira iteração do fractal, como na figura abaixo;

Figura 22 - Fractal por dobraduras e cortes: 1ª iteração

Fonte: Autora
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6º Passo: Para a próxima iteração, dobre o recorte do meio para dentro da folha;
7º Passo: Na parte do meio dobrada, faça dois cortes de 4 cm perpendiculares a dobra
do papel e equidistantes 8 cm de cada margem;
8º Passo: Dobre o papel entre os novos cortes para criar uma marca e retorne;
9º Passo: Abra a folha e dobre os cortes do meio para dentro da folha;
10º Passo: Abra a folha e posicione de modo que as suas metades formem um ângulo
reto. Está feita a segunda iteração do fractal, como na figura abaixo;

Figura 23 - Fractal por dobraduras e cortes: 2ª iteração

Fonte: Autora

10º Passo: Para mais iterações, repita do 6º ao 10º passo.
3. Busca de soluções
O professor irá promover uma roda de conversa para que os alunos discutam e
apresentem formas de como descobrir a sucessão das quantidades de paralelepípedo em cada
iteração.
4. Exposição do conceito e o algoritmo
Após os alunos explanarem suas percepções e estratégias, o professor poderá propor
que construam uma tabela com as informações obtidas em cada passo para descobrir quantos
paralelepípedos novos surgem.
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Será formalizada a definição dos fractais e suas características fazendo uso de imagens
diversas apresentadas no vídeo inicial.
5. Generalização
Partindo das informações coletadas dos alunos o professor poderá fazer a relação do
fractal construído com o estudo de progressões geométricas.
6. Aplicação
Os alunos irão produzir outro fractal com dobraduras e cortes: Cartão Sierpinski.
Primeiramente, distribua uma folha de papel A4 para cada aluno e solicitar que eles
acompanhem o processo de iteração.
1º Passo: Dobre a folha ao meio;
2º Passo: Com a folha dobrada, marque o ponto médio na parte dobrada;
3º Passo: Dobre uma das partes cortadas para dentro de si;
4º Passo: Repita o processo descrito nos passos anteriores quantas vezes forem
possíveis.
O professor irá determinar quantas iterações deverão serem feitas, solicitando que os
alunos façam a relação do primeiro fractal construído para o segundo, pontuando suas
semelhanças e diferenças caso haja.
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Figura 24 - Cartão Sierpinski na 4ª iteração

Fonte: Autora

7. Exercitação
A seguinte atividade tem como proposta o desenvolvimento do Triângulo de
Sierpinski, de modo que, cada aluno construa o seu fractal.
Os alunos irão construir um triângulo equilátero usando régua e compasso4.
1º Passo: Marcar em cada lado do triângulo seu ponto médio, ligando-se formando
novos triângulos equiláteros.

Figura 25 - Triângulo de Sierpinski: 2 iterações

Fonte: Disponível em http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5516_2870_ID.pdf
4

Para construção do triângulo equilátero usando régua e compasso, siga os seguintes passos:
1. Coloque a régua sobre o papel e, a seguir, passe o lápis ao longo da borda reta, desenhando um segmento
de reta;
2. Meça o segmento de linha com o compasso e com a ponta seca em uma extremidade do segmento desenhe
um arco correspondente a ¼ do círculo;
3. Sem mudar a abertura do compasso, coloque a ponta seca do compasso na outra extremidade do segmento
e trace um arco até interceptar o arco já traçado.
4. Utilize uma régua para unir cada extremidade do segmento ao ponto em que os arcos se interceptam,
formando um triângulo equilátero.
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2º Passo: Nos triângulos que estão virados para cima repetir o procedimento do ponto
médio, pintando todos os triângulos invertidos.

Figura 26 - Triângulo de Sierpinsk: 3ª iteração

Fonte: Disponível em http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5516_2870_ID.pdf

3º Passo: Para cada triângulo colorido, marque o ponto médio em cada um de seus
lados e construa segmentos unindo esses pontos médios.
4º Passo: Repita o processo descrito nos passos anteriores quantas vezes forem
possíveis.
O professor irá determinar quantas iterações deverá ser feita, em seguida solicitar que
os alunos respondam o questionário abaixo de acordo coma as informações obtidas no processo
de construção.
QUESTIONÁRIO
1. Pense e responda:
a) Qual o nome do fractal que você acabou de construir?
b) Registre na tabela abaixo o número de triângulos em cada etapa da construção.

Etapas
0
1
2
3
4

Triângulos pretos

Triângulos Brancos

Total de Triângulos
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2. Qual é a medida do lado dos triângulos pretos nos estágios:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
Observação: A próxima atividade é opcional. Caso adote, o professor deverá fazer uma breve
explicação sobre o Triângulo de Pascal, chamando a atenção para a sua estrutura.
3. Relacionar o Triângulo de Sierpinski com o Triângulo de Pascal.
a) Os mesmos possuem alguma relação? Qual?
b) No Triângulo Sierpinski construído escreva nos triângulos pequenos brancos os números
ímpares correspondentes do Triângulo de Pascal.
c) O que observaram? (Abrir para discutir as observações dos alunos)
4. Outros padrões numéricos formam outros padrões geométricos?
1. Construa o Triângulo de Pascal (use a malha triangular) e pinte os números divisores de
2? O que acontece?
2. Agora construa um outro Triângulo de Pascal e pinte os números que são múltiplos de
4? Continua formando um fractal?
3. Experimente construir o fractal múltiplo de 5 em um outro Triângulo de Pascal.
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CONCLUSÃO
A realização deste trabalho foi de suma importância para minha formação, pois me
proporcionou a oportunidade de explorar um campo da geometria que até então era
desconhecido para mim, por não estar inserida no currículo da minha graduação. Assim como
eu, antes de iniciar minha pesquisa, muitos dos meus colegas nunca ouviram falar da geometria
fractal, desta forma seria interessante que a geometria fractal adentrasse nos currículos de cursos
de formação, afim de melhor preparar seus graduandos.
Por se tratar de cursos de licenciatura os alunos fazem estágios tendo contato com os
livros didáticos adotados nas escolas, esta situação nos preocupa, pois alguns livros trazem a
geometria fractal em seus exercícios ou na introdução de capítulos, o graduando que se depara
com tal situação provavelmente terá dificuldade de explorar as atividades por falta de
conhecimento. Os fractais, trazem em sua estrutura mecanismos que facilitam o ensino da
matemática, por estudar a diversidade do mundo real, proporciona ao aluno, oportunidade de
explorar objetos do cotidiano como também objetos que podem ser construídos por ele
manualmente ou com auxílio de programas computacionais
No último capítulo optamos por elaborar uma proposta de sequência didática com
elementos de quatro exemplos de sequência apresentadas por Zabala (1998), visando contribuir
para a inserção do ensino da geometria fractal na educação básica. Apesar dos fractais estarem
presentes em nosso cotidiano, na proposta optamos por utilizar cortes, dobraduras e desenhos
para facilitar o aluno a identificar os padrões presentes em cada figura, estimulando assim a
curiosidade e a criatividade do educando, oportunizando-os a desenvolver novos fractais a partir
de figuras existentes.
Além da beleza das figuras os conteúdos serão trabalhados de modo significativo,
facilitando a compreensão do aluno.
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