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RESUMO 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo apresentar uma proposta de Sequência Didática 

para os anos finais do Ensino Fundamental, abordando o conteúdo Sequência de Fibonacci. Para isso buscou-se 

responder a seguinte questão norteadora: “Quais as possibilidades de trabalhar a Sequência de Fibonacci em sala 

de aula através de uma sequência didática nos anos finais do ensino fundamental?”. O desenvolvimento do trabalho 

apoiou-se nos estudos de Boyer (1974), Zahn (2011), Boyer (2012), Stewart (2016), dentre outros. Considerou-se 

que a proposta da sequência didática pode auxiliar os professores em sala de aula contribuindo com o trabalho 

docente, além disso, permite propiciar ao estudante a construção do conceito do conteúdo abordado por meio de 

atividades práticas que facultem a realização do que foi proposto.  

 

Palavras-Chave: História da matemática. Sequência de Fibonacci. Razão Áurea. Sequência Didática. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 
This conclusion work aimed to present a proposal for a Teaching Sequence for the Elementary School, Final Years, 

addressing the Fibonacci Sequence content. For this reason, we sought to answer the following guiding question: 

"What are the possibilities of working the Fibonacci Sequence in the classroom through a teaching sequence in 

the final years of elementary school? The development of the work was based on the studies of Boyer (1974), 

Zahn (2011), Boyer (2012), Stewart (2016), among others. It was considered that the proposal of the didactic 

sequence can help teachers in the classroom, contributing to the teaching work, in addition, it allows the student 

to build the concept of the content addressed through practical activities that enable the realization of what was 

proposed.  

 

 

KEY WORDS: History of mathematics. Fibonacci sequence. Golden Ratio. Following teaching. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A Matemática está presente em diversas situações da vida em sociedade, em todas as 

tarefas executadas no dia a dia. Ao acordar olhamos o despertador, no almoço utilizamos a 

proporção para ver a quantidade de alimentos adequada, por exemplo. Dito isto, podemos 

considerar que esta ciência sempre teve relação com a humanidade. Segundo Rosa Neto (1998), 

a História da Matemática iniciou no período do paleolítico inferior, em que o homem vivia 

daquilo que era retirado da natureza, utilizando paus, pedras e fogo, além de caça, coleta e 

competição com os animais, pois as pessoas já tinham o conceito de medir e contar, por exemplo 

(BOYER, 2012). Atualmente, usamos os números como instrumento para calcular, nos cálculos 

relativos a salários, pagamentos e consumo, na organização de atividades como agricultura e 

pesca. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) já orientavam que a Matemática é 

essencial em diferentes áreas do conhecimento, estando relacionada em estudos das ciências da 

natureza, das ciências sociais e está presente na composição musical, na coreografia, na arte e 

nos esportes (BRASIL, 1997). 

De fato, a Matemática não se resume apenas a números e exclusivamente a contagem, 

mas está intimamente ligada a beleza e a perfeição. Esta ciência é considerada de suma 

importância por estar associada ao dia a dia das pessoas. Para D'Ambrósio (1999), as pessoas 

cometem um grande erro ao desvincular a Matemática das outras atividades humanas. O ensino 

de Matemática vinculado ao cotidiano pode trazer uma aprendizagem construtiva e útil para as 

pessoas.  

A partir dos conhecimentos que o estudante se apropria durante sua jornada acadêmica, 

pode compreender melhor os acontecimentos à sua volta e resolver problemas matemáticos e 

do cotidiano. Neste sentido, para Felicetti (2007, p. 35), 

A matemática é reconhecida pela vasta importância por todos os países e governos, 

sendo matéria universal e obrigatória, funcionando como mola propulsora no 

movimento da sociedade. Assim, deveria ter raízes profundas, bem sustentadas a fim 

de ser considerada em nossos sistemas culturais como motivação a mais para o aluno, 

e não como algo inacessível, de difícil aprendizagem e distante da realidade. 

É possível observar que, quanto mais distante a Matemática fica da realidade do 

estudante, mais difícil se estabelece o processo de ensino e aprendizagem, considerando que 

esta ciência faz parte de toda a formação do indivíduo. Por outro lado, se apresentarmos a 

Matemática no cotidiano deles, eles podem ser motivados, evitando uma possível aversão a esta 

ciência. A aprendizagem torna-se prazerosa e construtiva quando faz sentido em nosso dia a 

dia.  
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É possível observar estudos que mostram a beleza e a riqueza da Matemática. Dentre 

esses estudos, um que se destaca é a sequência de Fibonacci e o número de ouro. De acordo 

com Oliveira (2013, p. 18), “A sequência de Fibonacci traz diversas possibilidades de 

aplicações para o ensino básico, em especial ao ensino da Matemática”. Alguns autores também 

têm esse olhar a respeito da beleza na Matemática, a exemplo de Devlin (2004), Stewart(2016), 

Frenkel (2014), dentre outros. A Matemática de Fibonacci (1202) pode ser observada em 

diversos elementos da natureza, como na Arquitetura, Música, no corpo humano, na Arte, 

dentre outros.  

A sequência de Fibonacci para mim, era mantida no anonimato, pois mesmo tendo 

diversas aplicações no cotidiano, eu não a conhecia. A partir das leituras realizadas para ter 

embasamento no desenvolvimento de um seminário durante a minha trajetória acadêmica na 

disciplina de Fundamentos de Matemática III, a sequência de Fibonacci, tema do referido 

seminário, me chamou a atenção e me levou a pesquisar e a dissertar sobre o tema. Percebi o 

amplo campo de aplicação dessa sequência. A partir de então, me propus a escrever uma 

sequência didática como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), como forma de possibilitar e 

propor esse conhecimento aos professores que lecionam nos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

A partir dessa experiência me interessei pelo tema, desejei escrever e responder a 

seguinte questão que norteia esse trabalho: “Quais as possibilidades de trabalhar a 

Sequência de Fibonacci em sala de aula através de uma sequência didática nos anos finais 

do ensino fundamental?” 

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é propor uma sequência didática com o 

conteúdo Sequência de Fibonacci para ser trabalhada nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

apresentando-a como auxílio para os professores utilizarem em sala de aula. Para isso, o 

trabalho está organizado em quatro capítulos: o primeiro discorre sobre a sequência de 

Fibonacci envolvendo o seu contexto histórico e definições, sob a perspectiva dos estudos de 

Boyer(1974), Zahn (2011), Boyer (2012), Stewart (2016), dentre outros. No segundo capítulo 

apresento a importância da sequência didática como metodologia, para isso, trouxe como aporte 

teórico Zabala (1998), D’Ambrósio (1999), Moreira (2019). Já o terceiro capítulo apresenta a 

sequência didática voltada para os Anos Finais do Ensino Fundamental e por fim, mostra o 

vasto campo de aplicação da Sequência de Fibonacci para além da sala de aula. 
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2. BREVE HISTÓRICO 

 

Compreender o conceito histórico dos números nos permite entender o processo de 

como essa temática se estrutura em diversas épocas, inclusive nos dias atuais. Visto isso, este 

capítulo descreve brevemente sobre o contexto histórico dos números de Fibonacci.  

Os números surgem com a necessidade humana como método de contar coisas 

(STEWART, 2016). “[...] a matemática originalmente surgiu como parte da vida diária do 

homem” (BOYER, 1974, p. 1). Ao longo da história houve grandes transformações 

desencadeadas pelo crescimento populacional, mudanças na economia, propagação do 

comércio, elevação na circulação mercantil e o advento do processo de industrialização 

(BOYER, 1974). Nesse período também se manifestaram acontecimentos que impactaram no 

surgimento do renascimento europeu mudando o cenário também da ciência e, sobretudo, a 

fundação das primeiras universidades. A exemplo desses fatos, as Cruzadas tiveram uma 

contribuição de destaque, pois impulsionaram a crescente demanda econômica da população 

europeia por um período de aproximadamente 200 anos (BOYER, 1974). 

Nesse período, especialmente no século XII, tiveram impactos as traduções de grandes 

obras, principalmente, as árabes. Este século ficou conhecido como o “século das traduções” 

(MOL, 2013, p. 77). Na ocasião, três regiões foram privilegiadas como ponte entre o mundo 

islâmico e o cristão – Espanha, Sicília e pelo Império Bizantino – a Espanha sempre em primeiro 

lugar. No entanto, as traduções nem sempre aconteciam via ponte espanhola (MOL, 2013). 

Nesse período do século das traduções1 é importante salientar que as traduções eram 

feitas do árabe para o latim. Nesse sentido, é possível evidenciar alguns tradutores como: Robert 

de Chester, Hermann “o Dálmata”, Platão de Tivoli, Rudolph de Bruges, Gerardo de Cremona 

e John de Sevila. Este último, possivelmente, tenha sido um dos tradutores mais prolíficos na 

Espanha. O período entre o século XII e o século XIII, com a vasta obra de al-Khwarizmi, 

originou-se a palavra “algoritmo” (BOYER, 2012). 

A partir do século XIII, tornou-se popular o algorismo, através do auxílio de vários 

autores, dentre os quais foi destacado Leonardo Fibonacci (1170-1250) e sua contribuição para 

o renascimento das ciências exatas. Ele foi considerado um matemático de grande importância 

e através de suas obras, em especial o Liber Abaci (1202) conforme mostra a figura 1, serviu 

como base para a introdução do sistema indo-arábico na Europa. Nessa obra ele trata de vários 

                                                             
1 “Uma série de traduções de obras, sobretudo do árabe - mas também hebreu e do grego - para o latim, fez o 

século XII ser conhecido como o “século das traduções” (MOL, 2013, p. 76). 
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problemas matemáticos, dentre eles “o problema dos coelhos” o qual deu origem a uma 

sequência que também será destaque numa das seções deste trabalho. 

 

Figura 1- Imagem ilustrativa da obra Liber Abaci  

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/ 

 

2.1 LEONARDO FIBONACCI 

 

Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo de Pisa, nasceu na Itália, na 

cidade de Pisa, no século XII, mais especificamente no ano de 1170 e morreu em 1250 em sua 

cidade natal (BURTON, 2016). Foi por muitos considerado o maior matemático da Idade 

Média. O seu sobrenome não era Fibonacci. Ficou assim conhecido por ser filho de Guiliermo 

Bonacci, uma contração de “filius Bonacci” – apenas tradução do latim. O pai de Leonardo 

Fibonacci era mercador e tratava dos negócios pelo mar Mediterrâneo. Por se interessar pelos 

negócios do pai, Fibonacci viajava sempre em sua companhia pelo Egito, Síria, Grécia e Sicília, 

levando-o a adquirir conhecimentos matemáticos das culturas das regiões pelas quais passava, 

aprendendo, inclusive, o sistema indo-arábico. A seguir, a figura 2 apresenta a imagem artística 

de Leonardo Fibonacci. 
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Figura 2- Imagem artística de Leonardo Fibonacci  

 

Fonte: https://www.buscabiografias.com 

 

Fibonacci ficou conhecido na Europa por sua contribuição na revitalização da 

Matemática antiga e pela introdução dos algarismos árabes (BURTON, 2016). Como 

consequência das viagens pelo Oriente Médio, Leonardo Fibonacci teve contato direto com os 

métodos matemáticos orientais e árabes, tendo forte influência nos trabalhos de al-Khwarizmi 

e de Abu Kamil. Comparando com o Sistema de numeração romana, ficou convencido de que 

o sistema indo-arábico era superior e seria mais viável a sua utilização, tanto nos cálculos como 

na escrita (BOYER, 2012). Dessa maneira, Fibonacci começou a se dedicar a Aritmética e 

iniciou seus estudos com professores islâmicos. Passou parte de seu tempo estudando na 

Argélia, onde, além de se dedicar a Aritmética, aprendeu também o idioma árabe. 

Ao concluir seus estudos e retornar a sua terra natal, Fibonacci passou a escrever obras 

intituladas “Liber Abaci” (1202), o livro do ábaco. Uma nova edição foi revisada e publicada 

em 1228. Esta obra que se baseia na Aritmética e Álgebra elementar, e apesar de conter em sua 

essência resquícios fortes das Álgebras, o livro defende o sistema indo-arábico, e está dividido 

em 15 capítulos da seguinte forma: 

Cap.1: Leitura e escrita dos números no sistema hindu-árabe 

Cap. 2: Multiplicação de números inteiros 

Cap. 3: Adição de números inteiros 

Cap. 4: Extração do maior número pelo maior (subtração) 

Cap. 5: Divisão de números inteiros 

Cap. 6: Multiplicação de números inteiros por frações 

Cap. 7: Adição, subtração e divisão de frações 
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Cap. 8: Aquisição e venda de mercadorias e similares 

Cap. 9: Comércio 

Cap.10: Regra das Companhias 

Cap. 11: Liga de moedas 

Cap. 12: A solução de problemas diversos 

Cap. 13: A regra da falsa posição 

Cap. 14: Raízes quadradas e raízes cúbicas 

Cap. 15: A regra da proporção geométrica e questões de álgebra e amulcabala.  

Outras obras de Fibonacci merecem destaque: Pratica Geometriae: (1220) obra esta que 

discorre sobre noções de Geometria e Trigonometria; Flos: 1225; Liber quadratorum: (1225), 

apresentado em forma de imagem ilustrativa na figura 3.  

 

Figura 3 - Imagem ilustrativa da obra Liber Quadratorum (1925)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fonte: https://s3.amazonaws.com/ 

 

2.2. O PROBLEMA DOS COELHOS 

 

Dentre os vários problemas mencionados no Liber Abaci (1202) de Leonardo Fibonacci, 

apresenta o “Problema dos Coelhos”, problema esse que certamente surgiu do papiro de Rhind2 

                                                             
2.O Papiro de Rhind é um documento ao qual constam 85 problemas. É um dos primeiros documentos históricos 
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e, portanto, motivou a criação da Sequência de Fibonacci. O problema versava sobre o 

crescimento da população de um par de animais (coelhos) de ambos os sexos e qual seria a 

produção mensal se não houvesse nenhuma interrupção relacionada à fecundação e qual 

resultado teria no período de doze meses a contar do primeiro mês do ano (ZAHN, 2011). 

Segundo Stewart (2016), Leonardo de Pisa ao escrever um texto aritmético intitulado o 

Liber Abbaci que traduzido significa Livro dos Cálculos, explicava os números indo-arábicos 

de 0 (zero) a 9 (nove) e na obra havia uma pergunta bastante curiosa sobre os coelhos. Vejamos 

como Stewart (2016, p. 117) descreve o problema: “Comece com um par de coelhos imaturo. 

Após um período, cada par imaturo fica maduro, enquanto cada par maduro dá origem 

a um par imaturo. Os coelhos são imortais. Como cresce à medida que passam os 

períodos?” Vejamos a figura 4 que ilustra o problema. 

 

Figura 4 - Crescimento da população de coelhos - Fibonacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: O fantástico mundo dos números - Ian Stewart (2016) 

 

Conforme a figura 4, Fibonacci mostra que os números pares seguem o seguinte padrão: 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144. Fibonacci apresentou a solução do problema levando em conta 

a fertilização de cada casal por mês. Nessas condições, teremos uma reprodução que ocorre da 

seguinte maneira: inicialmente, temos apenas um casal de coelhos que, por serem filhotes, ainda 

não fecundam; a partir do segundo mês, o casal já se torna fértil pelo tempo de vida, logo temos 

um casal de coelhos adultos, possível de procriação. Desse modo, no terceiro mês, temos o casal 

                                                             
de caráter matemático que se tem notícia. Fonte: (ZAHN, 2011, p. 25). 
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que se tornou fértil e gerou mais um casal de coelhos, formando assim, dois casais de coelhos. 

Por conseguinte, no quarto mês, teremos três casais de coelhos: dois pares adultos e um par de 

coelhos jovem. Seguindo o mesmo processo de reprodução, no quinto mês, teremos cinco pares 

de coelhos: três adultos e dois jovens. Dessa forma, no sexto mês, teremos oito pares de coelhos, 

e, assim sucessivamente, como mostra o quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 - Demonstração da reprodução dos coelhos – Fibonacci 

Mês Casal de adultos Casal de jovens Total de casais 

01 00 01 01 

02 01 00 01 

03 01 01 02 

04 02 01 03 

05 03 02 05 

06 05 03 08 

07 08 05 13 

08 13 08 21 

09 21 13 34 

10 34 21 55 

11 55 34 89 

12 89 55 144 

 

Fonte elaborada pela autora, (2021) 

 

Diante da solução apresentada ao problema dos coelhos, Fibonacci percebeu que a soma 

dos dois números anteriores a partir do terceiro mês, seria o número consecutivo imediato e que 

poderia ser obtido qualquer número sucessivo infinitamente. Cada termo desta solução 

demonstra a representação de cada mês da seguinte forma: 

(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...) 

E assim Fibonacci justificou a sequência, que ficou conhecida como “Sequência de 

Fibonacci”, que consiste em uma sequência de números naturais, os dois primeiros termos são 

1, e cada termo subsequente corresponde à soma dos dois precedentes. E pode ser representada 

por: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ... 
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e sua posição pode ser indicada por um índice, de modo que 𝑓1 = 1, 𝑓2 = 2, e 

consequentemente, com 𝑓𝑛 , para indicar o enésimo termo da sequência.  

Podemos evidenciar a propriedade da sequência de Fibonacci como: 

2 = 1 + 1 
3 = 2 + 1 
5 = 3 + 2 
8 = 5 + 3 

𝑜𝑢 

𝑜𝑢 

𝑜𝑢 

𝑜𝑢 

𝑓3 = 𝑓2 + 𝑓1 
𝑓4 = 𝑓3 + 𝑓2 
𝑓5 =  𝑓4 + 𝑓3  
𝑓6 = 𝑓5 + 𝑓4 

Sendo assim, a lei de recorrência é: 

𝑓1 = 𝑓2 = 1 e 𝑓𝑛 = 𝑓𝑛−1 + 𝑓𝑛−2, para 𝑛 ≥ 3  

confirmando a linearidade dos termos anteriores. 

 Os matemáticos ficam fascinados pelos números de Fibonacci, pois existem muitos 

padrões presentes nesses números (STEWART, 2016), além disso, há uma fundamental ligação 

com o número áureo (Ibidem).  

 

2.3 A SEQUÊNCIA DE FIBONACCI E SUA RELAÇÃO COM O NÚMERO DE OURO  

 

Decerto a Matemática está intimamente ligada ao nosso cotidiano, assim como a 

Sequência de Fibonacci está ligada a inúmeras situações associadas à Arte, à Física, a 

Arquitetura, bem como ao campo harmônico que há na natureza, estabelecido a partir de 

comparações observadas nos elementos do universo. “Afinal, beleza e harmonia seja física ou 

espiritual é fundamental na vida de todo ser humano” (BIEMBENGUT, 1996, p. 66). 

Segundo Ferrer (2005), a insistente busca pela beleza e perfeição em suas obras, 

renomados artistas como Piet Mondrian, Cândido Portinari, Michelangelo, Salvador Dali, 

Albrech Dürer, Leonardo da Vinci, entre outros, usaram o número áureo através do retângulo 

de ouro em suas criações artísticas para lhes conferir harmonia. 

Considerando que não há dissociação entre essas ciências e a Matemática, há um 

paralelo entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro (STEWART, 2016). Segundo 

Stewart (2016), há muitos padrões que estão presentes no número de Fibonacci e como 

exemplo, ele cita: “Se pegarmos três termos consecutivos, 5, 8, 13, teremos: 5 𝑥 13 = 65 e 

82 = 64, ou seja, uma diferença de 1”. 

Vimos que a sequência é obtida através da soma dos números anteriores e, portanto em 

1611, Johannes Kepler, astrônomo das três leis planetárias fez uma observação em relação a 

outra operação matemática, que é a divisão entre um número de Fibonacci e o seu precedente 
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(ZAHN, 2011).  

Nessa observação, ele percebeu que o quociente entre a sucessão dessa série converge 

para um número de valores cada vez maiores dessa sequência. Ou seja, tende para o infinito e 

é representado pela letra grega 𝜙 (phi). Recebeu esse nome em homenagem a um grande 

escultor grego chamado Fídias, que utilizava em suas obras as medidas do número de ouro. 

Esse número é irracional e também é chamado de razão áurea, proporção áurea, secção áurea 

e proporção de ouro (BURTON, 2016). E como esse número é obtido? 

O número de ouro é obtido por meio de determinadas proporções. Sendo assim, 

consideremos um segmento AB e um ponto 𝐶 que divide este segmento como segue: 

 

𝐴𝐵

𝐵𝐶
=  

𝐴𝐵

𝐴𝐶
 

 Para obtermos à proporção correspondente, chamaremos 𝐴𝐴 = 𝑎 e 𝐴𝐴 = 𝑥 

 

𝐴𝐵

𝐵𝐶
=  

𝐴𝐵

𝐴𝐶
 

𝑎

𝑥
=

𝑥

𝑎 − 𝑥
 

𝑥2 + 𝑎𝑥 − 𝑎2 = 0 

𝑥′ = −𝑎 (
1+√5

2
) ou 𝑥′′ = 𝑎 (

−1+√5

2
) 

 

De acordo com Stewart (2016, p. 217), “[...] o número áureo está intimamente associado 

aos números de Fibonacci”. Para Zahn (2011), ao tornar simétricos os segmentos e obter uma 

equação do 2º grau, teremos os respectivos resultados de 𝑥′ e 𝑥′′, nesse caso, com 𝛥 > 0. Logo, 

encontramos duas raízes reais: uma positiva e outra negativa.  

Como a medida de um segmento ou medida de comprimento não admite valores 

negativos, a única possibilidade para 𝑥 é o resultado positivo. Ou seja, 

𝑥 = 𝑎 (
−1 + √5 

2
) 

E, finalmente: 

𝑎

𝑥
=

2

√5 − 1
=

1 + √5

2
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O número de ouro se trata de um número irracional (STEWART, 2016), segundo Lauro 

(2005, p. 07) “A razão áurea fascinou os antigos gregos e, por razões estéticas, foi largamente 

usada por artistas e arquitetos”. A razão é construída dividindo o número consequente pelo seu 

antecedente, e pode-se perceber que a cada divisão a razão vai se aproximando  mais do número 

de ouro,  podemos escrevê-lo da seguinte forma: 

 

1

1
= 1                                                                                    

2

1
= 2 

3

2
=1,5 

5

3
= 1,6666 

8

5
=1,6 

13

8
= 1,625 

21

13
= 1,6153 

34

21
= 1,6190 

55

34
= 1,6176 

89

55
= 1,6181 

144

89
= 1,6179 

233

144
= 1,6181 

 

Também podemos exprimir o número de ouro da seguinte forma: 

𝜙 =
1 + √5

2
 ≈ 1,61803398874989482045868343656 … 

sendo assim denominado de “número de ouro” ou “seção áurea”, ou simplesmente (PHI).  

Como mencionado no início desta seção, a série numérica da sequência de Fibonacci 

não se resume apenas a uma sucessão lógica de números, pois após ser estudada é possível 

equiparar a razão áurea em diversas coisas na natureza e em diversas obras na Arte e na 
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Arquitetura. Segundo Zahn (2011), a razão áurea foi e é usada para dar harmonia e “perfeição” 

às obras, e isso fez com que muitos projetos de obras grandiosas usassem tal recurso. Exemplos 

disso são a Monalisa, de Leonardo da Vinci (1503), as Pirâmides de Gizé, no Egito (2686-2345 

a.C.), o prédio da Nações Unidas, em Nova Iorque - EUA (1949) e até mesmo em objetos 

comuns, tais como cartões de crédito e formatos de livros. Existem ainda medidas do corpo 

humano cuja razão é áurea. O italiano Leonardo da Vinci, cientista, pintor, escultor e arquiteto 

renascentista que percebeu isto e desenhou o homem vitruviano, que mostra as proporções 

áureas do corpo humano, como mostra a figura 5. 

 

Figura 5 – O homem vitruviano, de Leonardo da Vinci 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zahn (2011) Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro. 

 

 

2.4 O RETÂNGULO DE OURO 

 

Falar do retângulo de ouro é falar sobre proporção. De acordo com Zahn (2011), por ser 

considerado um retângulo perfeito, a presença das suas medidas na construção de várias obras 

tanto na Arte como na Arquitetura, se justifica.  

Desse modo, podemos definir que o retângulo áureo é um retângulo no qual a razão 

entre as medidas de seus lados é o número de ouro, ou seja, se x e y são, respectivamente, o 

maior e o menor lado, tem-se que: 

𝑥

𝑦
=

1 +√5  

2
= 𝜙 
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Ao construir o retângulo áureo, deve-se extrair o primeiro quadrado do retângulo 

semelhante ao retângulo menor que será a razão áurea e obteremos um retângulo de ouro ou 

retângulo áureo. Vejamos os passos: 

● Construa um quadrado qualquer com lados ABCD; 

● Encontre um ponto médio (M) do lado AB; 

● Com raio MC e centro em M, trace um arco de circunferência que intercepte o 

prolongamento do lado AB no ponto E; 

● Identifique a base AE do retângulo áureo; 

● Complete traçando uma reta perpendicular a AE pelo ponto E, interceptando o 

prolongamento de CD no ponto F; 

● O retângulo AEFD é um retângulo áureo. 

 Vejamos a construção do retângulo áureo através das figuras 6 e 7, a seguir: 

 

Figura 6 - Ilustração da construção do triângulo áureo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído do livro - A razão áurea e os padrões harmônicos na natureza, arte e arquitetura.  

 

Figura 7 - Ilustração da construção do triângulo áureo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraída do livro - A razão áurea e os padrões harmônicos na natureza, arte e arquitetura. 



20 

 

De acordo com Mendias Lauro (2005), se aplicarmos o Teorema de Pitágoras, teremos: 

Seja “a” o lado do quadrado ABCD, o triângulo MCB é retângulo. A resolução podemos 

observar na figura 8.  

Figura 8 - Ilustração da resolução do retângulo áureo através do Teorema de Pitágoras 

 

Fonte: Extraída do livro - A razão áurea e os padrões harmônicos na natureza, arte e arquitetura. 

 

 

3. APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI PARA ALÉM DA SALA DE AULA 

 

Neste capítulo apresento algumas aplicações da Sequência de Fibonacci encontradas em 

nosso cotidiano. De acordo com Stewart (2016), uma curiosidade importante sobre a margarida 

é que muitas delas possuem 34 pétalas e nela podemos encontrar o número de Fibonacci. “Por 

mais de 2 mil anos as pessoas notaram que os números de Fibonacci são muito comuns no reino 

vegetal. Por exemplo, muitas flores, especialmente na família das margaridas, têm o número de 

Fibonacci de pétalas” (STEWART, 2016, p. 218). Vejamos a figura da margarida na figura 10. 

 

 

 

 

 



21 

Figura 9 - Flor margarida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fonte: https://tudoela.com/ 
 

Os números de Fibonacci podem ser encontrados em outras plantas, como o abacaxi que 

tem um padrão hexagonal na sua superfície, conforme mostra a figura 11. 

 

Figura 10 - Imagem ilustrativa do abacaxi 
 

 
 

Fonte: Fonte: O fantástico mundo dos números - Ian Stewart (2016) 

 

Ainda para Stewart (2016, p. 218),  

[...] os hexágonos são frutos individuais, que coalescem à medida que crescem. Eles se 

encaixam em duas famílias de espirais enganchadas. Uma família se enrola no sentido 

anti-horário, vista de cima, e contém 8 espirais; a outra, no sentido horário e contém 

13. Também é possível ver uma terceira família de 5 espirais, enrolando-se no sentido 

horário num ângulo menos inclinado. As pontas das casca da pinhas formam conjuntos 

de espirais similares. 

 

Com os girassóis acontece essa formação do conjunto de espirais semelhantes quando 

estes estão maduros. Vejamos as figuras 12 e 13 a seguir. 
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               Figura 11 - Imagem ilustrativa do miolo de um girassol (1) 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 Fonte:https://profmbacelar.blogspot.com 

 

 

Figura 12 - Imagem ilustrativa do miolo de um girassol (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://profmbacelar.blogspot.com 

 

As figuras 12 e 13 mostram o padrão das sementes presentes na cabeça de um girassol, 

e nesse caso, as espirais explicam a ocorrência dos números de Fibonacci. Podemos perceber 

que o miolo do girassol é preenchido com sementes num duplo espiral e geralmente, são 

encontradas 21 sementes no sentido horário e 34, no anti-horário. 

É possível perceber a espiral de Fibonacci em alguns animais. Como apresentado na 

figura 14, ao observar o chifre do antílope e o rabo do camaleão. Segundo Silva (2015), na 

hipótese dos chifres do antílope crescerem indefinidamente, poderia resultar no aparecimento 

da espiral de Fibonacci. E em relação ao camaleão, se o rabo deste animal estiver contraído, 

visivelmente é possível notar umas das representações mais perfeitas dessa forma de espiral.  

https://profmbacelar.blogspot.com/2018/11/a-sucessao-de-fibonacci-na-natureza.html?m=0
https://profmbacelar.blogspot.com/2018/11/a-sucessao-de-fibonacci-na-natureza.html?m=0
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Figura 13 – Antílope e camaleão 

 

Fonte: (SILVA, 2015, p. 42) 

Muitos arquitetos utilizaram o retângulo de ouro em suas construções. Na figura 15 fica 

registrada uma das mais famosas construções do arquiteto e escultor Fídias no século V a. C. 

na Grécia, conhecida por Parthenon. Nessa obra fica evidenciada algumas proporções áureas 

por meio de retângulos áureos. 

Figura 14 – O Partenon 

Fonte: Sequência de Fibonacci e o Número de Ouro. Zahn (2011, p. 23)   
 

Já na arquitetura moderna destaco o trabalho de Charles Edouard Jeanneret (1887 - 

1965), mais conhecido por Le Corbusier, arquiteto contemporâneo responsável por uma nova 

forma de arquitetura. Viajante de todos os cantos do mundo, foi em Atenas, na Grécia, que ele 

conheceu a aplicação da razão áurea em suas construções, sendo a sua maior inspiração. Com 

base na medida harmônica em escala do homem grego, Le Corbusier desenvolveu o modulor. 

Segundo ele (2004, p. 69),  

O Modulor é um sistema de proporcionamento do espaço arquitetônico baseado neste 

critério geométrico, e oferece toda uma gama de dimensões. As dimensões medianas 
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estão relacionadas com o corpo humano; as dimensões extremas aplicam-se, por um 

lado, aos detalhes diminutos dos instrumentos de precisão e, por outro lado, à escala 

dos grandes projetos de planejamento. 

 

A figura 16 que segue mostra o sistema modulor a partir da medida de um homem 

medindo 1,83 metros de altura. 

Figura 15 – O homem modulor segundo Le Corbusier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II/modulo_IV/numero_de_ouro.pdf 

 

A proporção áurea foi utilizada também por vários artistas. Dentre um que se destaca 

cito o pintor Leonardo da Vinci (figura 17). Ele utilizou a proporção áurea em sua pintura mais 

famosa, “A Monalisa”, introduzindo o número de ouro nas relações entre seu tronco e cabeça e 

também entre elementos do rosto. O artista percebeu que nessa introdução era possível obter 

perfeição, harmonia e beleza para sua arte.  

Figura 16 - Monalisa 

 
 

Fonte: A proporção áurea e curiosidades históricas ligadas ao desenvolvimento da ciência. Freitas (2008, p. 28) 
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Nos fenômenos da natureza também é possível visualizar a imagem de um tsunami, 

(figura 18) e a imagem de uma concha marinha (figura 19), respectivamente. Podemos perceber 

a perfeição e a beleza natural e identificar a presença de uma espiral. Nesta mesma percepção 

podemos ter analisando outros animais marinhos e também furacões. É possível desenhar um 

retângulo áureo sobre as galáxias em forma de espiral, tal como a figura a seguir. 

Figura 17 – Tsunami 

 

 
 

Fonte: www.profmbacelar.blogspot.com 

 

 

Figura 18 - Concha marinha 

 

 
 

Fonte: www.megacurioso.com.br 
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 Como vimos, a sequência de Fibonacci é frequente na natureza, na Arquitetura e na 

Arte. Os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental podem se deparar com essa 

ocorrência em seu dia a dia e estabelecer uma relação com os estudos deixados por Leonardo 

de Pisa, permitindo uma maior compreensão e aprendizado dos conhecimentos matemáticos. 

 

4. SEQUÊNCIA DIDÁTICA COMO METODOLOGIA 

 

A escola desempenha o papel fundamental na formação do estudante. Diante dessa 

perspectiva é necessário a escolha cuidadosa de atividades que auxiliem no desenvolvimento 

cognitivo do aluno, na ampliação das habilidades que são relevantes no processo de ensino e 

aprendizagem, que pode ocorrer pela mediação do educador. Nesse sentido, as atividades 

precisam ser bem escolhidas e planejadas buscando contribuir com o aprendizado dos 

estudantes, envolvendo-os à reflexão, ao desenvolvimento de suas habilidades que as tornem 

capazes de lidar com diversas situações que venham a surgir no seu cotidiano. Partindo desse 

pressuposto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), orienta, 

Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental – Anos 

Finais, é imprescindível levar em conta as experiências e os conhecimentos 

matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais possam fazer 

observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, 

estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais complexas. Essas 

situações precisam articular múltiplos aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao 

desenvolvimento das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem, 

proporcionalidade, variação e interdependência (BRASIL, 2018, p. 298). 

 

Tais habilidades inerentes às experiências dos estudantes podem ser exploradas para 

que eles atribuam significado no processo de aprendizagem, criando assim, situações em que 

possam perceber a relação dos conteúdos matemáticos e a realidade. É imperativo que acima 

de tudo a articulação entre teoria e prática seja de forma que facilite a aprendizagem e seja 

adequada aos estudantes, sendo significativa e estimulante, para que possam se sentir motivados 

e ao final obter o sucesso na aprendizagem. 

Sabemos que é um desafio para o professor despertar e motivar os estudantes, propor 

aulas diferenciadas e compartilhar uma prática pedagógica que torne o ambiente da sala de aula 

estimulante. No entanto, é necessário que haja êxito no cumprimento do papel do professor 

sendo requisito fundamental a escolha criteriosa do(s) métodos que serão mais eficientes a 

serem aplicados em sua prática docente. Um dos métodos articuladores que auxiliam no 

processo de ensino e aprendizagem é a Sequência Didática. 
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Nessa perspectiva, Zabala (1998, p. 18) define esse método como “[...] conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos 

alunos”. Dito isso, ao planejar uma sequência didática deve-se considerar as relações 

interligadas no ambiente escolar, professor-aluno e aluno-professor, pois isso pode contribuir 

na organização da prática pedagógica e auxiliar o desenvolvimento de habilidades que os 

estudantes já possuem.  

Neste sentido, não basta só conhecer as particularidades das turmas para que o educador 

ponha em prática metodologias dinâmicas, faz-se necessário que ele tenha conhecimento de 

causa, esforço e vontade de fazer acontecer de fato a aprendizagem, baseado no diálogo com os 

estudantes para que os mesmos possam conhecer a Matemática presente em suas vidas, pois se 

eles não conhecem não tem como gostar (LORENZATO, 2002). Para Zabala (1998), 

É preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula, por menor que seja, incide em 

maior ou menor grau na formação de nossos alunos. A maneira de organizar a aula, o 

tipo de incentivos, as expectativas que depositamos, os materiais que utilizamos, cada 

uma destas decisões veicula determinadas experiências educativas, e é possível que 

nem sempre estejam em consonância com o pensamento que temos a respeito do 

sentido e do papel que hoje em dia tem a educação (ZABALA, 1998, p. 29). 

 

Esse pode ser o caminho para fortalecer o trabalho do professor em sala de aula, na 

perspectiva de mover esforços para deixar os estudantes motivados e integrados na sala de aula 

e na sociedade. Para explicar que é possível promover um ensino onde os estudantes relacionem 

o novo com os conhecimentos preliminares dos estudantes, Zabala (2018) defende que a partir 

desses conhecimentos anteriores, o professor conduzirá os mesmos a novas descobertas, 

potencializando o domínio da Matemática e as habilidades deles. 

Diante do exposto, será apresentada uma sequência didática voltada para turmas dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Pretendo propor aos professores interessados a 

desenvolverem práticas pedagógicas pautadas na perspectiva do aprendizado da sequência de 

Fibonacci relacionada com o cotidiano do estudante e com seus conhecimentos já existentes do 

dia a dia. 

 

5. UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A presente seção tem como objetivo apresentar uma sequência didática com atividades 

voltadas para os anos finais do Ensino Fundamental. Nós, enquanto professores devemos 

sempre que possível, propor atividades que estimulem o estudante a perceberem que a 
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Matemática não é difícil, como ouvimos quando crianças. Pereira e Teixeira (2020, p. 99) em 

suas pesquisas afirmam que, 

Assim como as outras ciências, a Matemática em especial provoca em algumas 

pessoas dois sentimentos distintos: fascínio e temor; talvez por indicar ao homem uma 

curiosidade em descobrir assuntos obscuros e desconhecidos através das suas 

fórmulas e mistérios. Para os professores, um dos desafios é tornar o ensino dessa 

ciência, prazeroso e eficaz na aprendizagem do aluno buscando continuamente 

compreender as diversas alternativas relevantes que podem ser aplicadas em sala de 

aula.  

 

Assim sendo, a seguir proponho um conjunto de 3 (três) atividades que formam a 

sequência didática para ser trabalhada nos anos finais do Ensino Fundamental, apresentando-a 

como auxílio para os professores aplicarem em sala de aula. 

 

ATIVIDADE 1 – CONHECENDO A RAZÃO ÁUREA NO CORPO HUMANO 

 

Área de conhecimento: 

Matemática 

Nível de Ensino: 

7º Ano do Ensino Fundamental 

Conteúdo: 

Razão áurea 

Tempo estimado: 

2 aulas (50m cada) 

Objetivos específicos: 

● Realizar a medição em partes do corpo com a fita métrica; 

● Compreender propriedades no número de ouro; 

● Realizar o cálculo das medidas; 

● Dialogar em grupo o resultado dos cálculos, mostrando que o resultado encontrado se 

aproxima da razão áurea, deixando claro a importância da Matemática e o quanto ela 

está presente em tudo. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular: 

(EF07MA29) 

Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos 

oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda 

medida empírica é aproximada. 

(EF07MA09) 
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Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para 

expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de 

outra grandeza. 

Metodologia: 

1° momento  

Nessa aula, o professor solicita antecipadamente aos estudantes que levem fita métrica; 

2° momento 

Os estudantes serão divididos em grupos e farão as seguintes medições3 nos colegas: altura (A), 

que representará a altura do umbigo; (B), que representará altura da face (C) e altura da face do 

queixo até os olhos (D). A partir das informações coletadas os estudantes deverão transpor para 

o seu respectivo caderno. Vamos considerar A, B, C, D a relação  
𝐴

𝐵
  e  

𝐶

𝐷
 , pela qual os estudantes 

deverão realizar os cálculos usando a calculadora. 

3° momento 

Nesse momento o professor solicita aos estudantes que compartilhem seus resultados de 

medidas, lembrando-lhes que podem ser distintos, pois cada um tem as suas próprias 

características. O professor deve explorar esse momento incentivando a troca de ideias entre os 

estudantes, discutindo os resultados obtidos, as estratégias utilizadas e contextualizando o 

conteúdo com a realidade. 

4° momento 

Como atividade para a próxima aula, o professor solicita aos estudantes que realizem uma breve 

pesquisa sobre Leonardo de Pisa (Fibonacci), sua vida e obra.  

 

ATIVIDADE 2 – CONHECENDO LEONARDO DE PISA (FIBONACCI) 

 

Área de conhecimento: 

Matemática 

Nível de Ensino: 

7º Ano do Ensino Fundamental 

Conteúdo: 

Sequência numérica 

Tempo estimado: 

2 aulas (50min cada) 

                                                             
3 Considere as medições a partir do solo. 
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Objetivos específicos: 

● Apresentar uma breve pesquisa sobre a vida e a obra de Leonardo de Pisa (Fibonacci); 

● Compreender a origem dos números de Fibonacci; 

● Identificar conceitos de sequência de Fibonacci; 

● Responder às atividades propostas pelo professor. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular (EF07MA14): 

Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão 

está presente não apenas na Matemática, mas também nas Artes e na Literatura. 

Metodologia: 

1° momento  

Nesse momento o professor faz uma discussão inicial recordando os procedimentos utilizados 

na aula anterior e pede a alguns estudantes que apresentem as suas pesquisas para toda a classe. 

2° momento 

O professor discute com os estudantes os resultados encontrados na pesquisa solicitada na aula 

anterior, promovendo a interação e comunicação entre eles para que conheçam a pesquisa um 

do outro, percebam as diversas áreas em que a sequência de Fibonacci pode ser encontrada e 

apresenta aos estudantes a importância dos estudos de Fibonacci, curiosidades e influências. 

3° momento 

O professor expõe o conceito da sequência de Fibonacci abordando a soma dos termos e a razão. 

4° momento 

Aqui, o professor expõe os subsídios teóricos do tema, explica o conteúdo, dá exemplos e 

propõe que os estudantes encontrem o próximo número de uma sequência numérica e a sua 

razão, iniciando com exemplos mais simples, aumentando o grau de dificuldade conforme o 

desenvolvimento da turma. 

Exemplo de atividade extraída do livro Viver, Aprender (6º ano, 2009): Leonardo de Pisa foi 

um importante matemático que nasceu na cidade de Pisa, na Itália, no ano de 1175. Ele é 

conhecido como Fibonacci, nome que usava nos seus escritos. Foi ele quem introduziu na Itália 

os algarismos indo-arábicos. Ele também elaborou uma sequência numérica que leva seu nome. 

Observe como se comporta uma sequência de Fibonacci.  

● Os dois primeiros termos dessa sequência são 1 e 1; 

● O terceiro termo é a soma dos dois primeiros; 

● O quarto termo é a soma do segundo termo com o terceiro; 

● O quinto termo é a soma do terceiro termo com o quarto, e assim sucessivamente. 

Agora é com você! Encontre o sétimo e oitavo termo dessa sequência. 
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Espera-se que o estudante encontre como resposta do sétimo termo o número 13 e o oitavo 

termo o número 21. 

 

ATIVIDADE 3 – CONHECENDO SEQUÊNCIA RECURSIVA  

 

Área de Conhecimento: 

Matemática   

Nível de ensino: 

7º ano do Ensino Fundamental  

Conteúdo: 

Sequência recursiva  

Tempo estimado: 

4 aulas (50 min cada) 

Objetivos específicos: 

● Assistir o vídeo sequência de Fibonacci, Razão Áurea e o Número de Ouro; 

● Identificar a sequência de Fibonacci no cotidiano; 

● Reconhecer o conceito de recursão; 

● Classificar sequências em recursivas. 

Habilidade da Base Nacional Comum Curricular (EF07MA14): 

Classificar sequências em recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente 

não apenas na Matemática, mas também nas Artes e na Literatura. 

Metodologia: 

1º momento:  

Neste momento, o professor faz a apresentação da relação da Matemática com elementos do 

cotidiano propondo aos estudantes que assistam juntos ao vídeo sequência de Fibonacci, 

hospedado na plataforma You Tube, intitulado Razão Áurea e o Número de Ouro do 

Matemática Rio. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NIkJFjaWgi8 

2º momento:  

O professor pode apresentar ao estudante a parte teórica do conteúdo, levantando todos os 

possíveis conhecimentos prévios sobre sequência que poderão ser necessários no auxílio da 

atividade. O professor convida-os a lembrar da definição de sequência disponível no item 2.3 

deste trabalho, a saber: Sequência é a ação de dar continuidade a algo que já foi iniciado 

previamente. Quando estudamos sequências é importante descobrir regularidades, como 

acontece na sequência de Fibonacci, onde a soma de cada número com o seu antecessor resulta 

https://www.youtube.com/watch?v=NIkJFjaWgi8


32 

no número seguinte. Para determinar seus termos desconhecidos ou termos quaisquer, no caso 

da sequência não recursiva não depende de termos anteriores, considera-se o valor apenas pela 

posição. 

3º momento:  

Após a explicação anterior, o professor sugere exemplos do cotidiano onde encontramos as 

sequências como em prédios e edifícios, por exemplo o prédio da sede das Nações Unidas, 

situado em Nova Iorque, Estados Unidos, cujas fachadas são representadas pelo retângulo de 

ouro. Em seguida, o professor apresenta a definição do retângulo áureo. A definição pode ser 

encontrada também no item 1.4 do capítulo 1 deste trabalho. 

4° momento: 

Propor aos estudantes que resolvam as questões a partir da análise da malha a seguir, 

considerando que cada quadrado menor mede 1cm x 1cm: 

 

Figura 19 – Malha

 
Fonte: Extraída do site Nova Escola 

 

De acordo com a malha apresentada acima, o professor propõe: 

 

1) Determinar a medida do lado de cada quadrado colorido dentro do retângulo, 

considerando o lado de cada quadrado da malha quadriculada como 1 cm. 

2) Organizar esses valores em ordem crescente. 
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3) Você consegue perceber uma sequência nas medidas desses lados? Encontre uma 

regularidade e represente-a numericamente. 

4) Expressar simbolicamente uma sentença matemática que determine os termos dessa 

sequência. 

 Ao realizar a atividade o professor pode abrir uma discussão para que os estudantes 

apresentem os procedimentos utilizados para alcançar os resultados e compartilhar os 

raciocínios. Para finalizar, o professor pode juntamente com o professor de Artes sugerir que 

os estudantes usem a criatividade e desenvolvam um painel expositivo de figuras em que a 

Sequência de Fibonacci esteja presente, apresentem o painel compartilhando entre eles os 

conhecimentos adquiridos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Matemática é um campo da ciência muito importante para o desenvolvimento da 

humanidade. Diversas são as fórmulas utilizadas no campo da Medicina, da Geografia Espacial, 

da Meteorologia e, até mesmo, na moda e na beleza. Diante do exposto, este trabalho trouxe, a 

princípio, a ideia que me levou a discorrer sobre a Sequência de Fibonacci, qual seria o objeto 

principal de explanação desse tema e a utilização dela como norte para o trabalho docente. Nele, 

é possível oportunizar ainda, aos estudantes e professores conhecerem a forma surpreendente 

como essa sequência está presente na arte e em algumas das ciências, além da forma como ela 

se apresenta na natureza. Foi uma tarefa de grande importância, pois me conduziu ao estudo 

sobre um tema, para mim, antes desconhecido. 

Além de trazer a definição da Sequência de Fibonacci e onde ela está presente, o 

objetivo geral deste trabalho foi apresentar como sugestão uma sequência didática que possa 

contribuir com o trabalho docente nos Anos Finais do Ensino Fundamental e propicie ao 

estudante construir o conceito de Sequência através de atividades práticas que facultem a 

realização do que foi proposto. Desse modo, auxiliar o trabalho do professor através de 

aplicações concretas em sala de aula como estímulo para os discentes apreciarem o aprendizado 

de Matemática. 

Considerando que a pesquisa para a realização deste trabalho trouxe a definição sobre 

o tema, é importante salientar que ainda existem aspectos que não foram aprofundados. E como   

abrange uma vasta aplicação da Sequência Fibonacci em diversas áreas das ciências como 

também na natureza e na arte, essa pesquisa não será finalizada neste momento. Será objeto de 

estudos posteriores. No entanto, espera-se que essa produção estimule novas pesquisas por 
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parte dos leitores e possa despertar no estudante a iniciativa de observar que a Matemática está 

presente em tudo. 
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