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Resumo 
 
 
 
Este artigo apresenta o resultado final de um estudo sobre uma das Geometrias 

Não-Euclidianas, a Geometria dos Fractais, realizado durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná-PDE 2008/2009. O objetivo 

deste trabalho foi desenvolver um estudo sobre as Noções de Geometria Não 

Euclidiana, mais especificamente a Geometria Fractal, com alunos da oitava série do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual de Iporã e também com alguns 

professores de Matemática, utilizando materiais manipuláveis em um Laboratório de 

Ensino de Matemática. Este estudo também foi disponibilizado para os professores 

da rede pública por meio de um curso a distância denominado Grupo de Trabalho 

em Rede (GTR). 
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ABSTRACT 

 

This article the outcome of a study about a Non-Euclidean geometries, the geometry 

of fractals, help during the Educational Developmente Program of Parana State-PDE 

2008/2009. The objective from this article was to develop a study about the basics of 

Non-Euclidean geometry, but specifically the Fractal Geometry, with students from 

eighth grade on the State College of Iporã and with some trachers of mathematics, 

using manipulatives materials in a Laboratory of Teaching Mathematic. This study 
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was also avaliable to the teachers from the public school through a distance course 

education program called the Working Group Network (GTR). 

 
Keywords: Non-Euclidean Geometry, Fractal Geometry,  Nature, Arts. 
 
 
Introdução 

 

Em 2006, o Estado do Paraná implantou o Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE, oportunizando os professores da rede Pública do Estado do 

Paraná se dedicarem exclusivamente aos estudos e pesquisa, com o intuito de 

construir novos conhecimentos e também de produzirem materiais didáticos e 

pesquisas sobre educação, visando a melhoria da qualidade do ensino da 

matemática nas escolas públicas. 

Nesse sentido, o objetivo principal desse trabalho é divulgar e incentivar os 

professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná, a buscar conhecimentos. No 

caso particular deste artigo, a exploração das Geometrias não Euclidianas, mais 

especificamente a Geometria dos Fractais. 

O interesse por essa geometria surgiu quando tive oportunidade de 

ingressar no PDE 2008. Apenas tinha ouvido comentários sobre a existência dessa 

geometria, mas não tinha conhecimento. 

Outro fator importante que nos levou ao interesse em estudar este assunto, 

está no fato que os conhecimentos geométricos que se ensina em grande parte das 

escolas, está restrito a Geometria Euclidiana. Porém, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Paraná (PARANÁ, 2008), 

desde o final de 2006, dentro do conteúdo estruturante Geometrias, está inserido as 

Noções de Geometria Não-Euclidiana para o Ensino Fundamental e Médio. Esse 

conteúdo vem causando inquietações em professores de matemática, uma vez que 

é assunto novo, para a maioria dos professores, e para o qual, em geral não se 

encontram em livros didáticos, e nem materiais de apoio, seja para o professor ou 

aluno. 

Percebe-se que as noções de geometrias não-euclidianas têm sido 

negligenciadas nas aulas de matemática pela maioria dos professores, tanto no 

ensino fundamental como no ensino médio, não pelo descaso do professor, mas sim 

pelo fato dos mesmos não terem tido contato com essas geometrias em sua 
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formação, considerando que a maioria dos cursos de Licenciatura em Matemática, 

não contempla este conteúdo em suas estruturas curriculares. Essa ausência tem 

levado os alunos (também uma grande parte dos professores) a crer que a 

Geometria Euclidiana é a única geometria possível e presente em nosso mundo. 

Daí a necessidade de se trabalhar com as Geometrias Não-Euclidianas, mas 

especificamente a Geometria dos Fractais por meio de atividades exploratórias e 

com a utilização de materiais manipuláveis relacionando-a com o mundo real. 

Este artigo apresenta um breve histórico do conceito de fractais, suas 

propriedades e aplicações em problemas reais, com algumas atividades que podem 

ser exploradas com materiais manipuláveis tanto em um Laboratório de Ensino de 

Matemática(LEM), bem como na própria sala de aula. Esse estudo sobre a 

Geometria dos Fractais foi disponibilizado para os professores da rede pública do 

Paraná através do site http://e-escola.pr.gov.br/ por meio de um curso denominado 

Grupo de Trabalho em Rede (GTR), com o objetivo de levar ao conhecimento de 

muitos professores deste tema tão atual e fascinante. Em paralelo a esse curso foi 

realizado a aplicação desse trabalho junto aos alunos da 8ª série do ensino 

fundamental do Colégio Estadual de Iporã (CEI). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – Geometria dos Fractais 

 

Aprende-se matemática não somente por sua beleza ou pela consistência de 

suas teorias, mas principalmente para que, a partir dela, o homem amplie seu 

conhecimento e, por conseguinte, compreenda melhor o mundo no qual ele vive. 

Vale ressaltar que dentre os conteúdos da Matemática considerados 

essenciais para a formação do aluno está a geometria, rica em elementos que 

favorecem a percepção espacial e a visualização, contribuindo assim, para que cada 

indivíduo tenha conhecimento do espaço em que vive. 

A Geometria tem função essencial na formação dos indivíduos, pois ela 

possibilita uma interpretação mais completa do mundo, uma comunicação mais 

abrangente de ideias e uma visão mais equilibrada da Matemática. É um ramo da 

matemática de grande eficiência na conexão didático-pedagógica dos conteúdos, 

pois os conceitos, propriedades e questões aritméticas ou algébricas são clarificados 

pela geometria, que realiza uma verdadeira tradução para o aprendiz. 

(LORENZATO,1995) 
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No final do século XVIII e início do século XIX, o conhecimento geométrico 

ganhou mais uma nova face, as Geometrias não Euclidianas, que trouxe uma nova 

maneira de ver e conceber o conhecimento geométrico. 

Sobre o surgimento das Geometrias não Euclidianas, lembremos que 

Euclides, cerca de 300 anos a.C. apresentou, em sua famosa obra “Os Elementos”, 

um conjunto de cinco postulados: 

1. Uma linha reta pode ser traçada de um ponto a outro, escolhidos à 

vontade. 

2. Uma linha reta pode ser prolongada indefinidamente. 

3. Um círculo pode ser traçado com centro e raio arbitrários. 

4. Todos ângulos retos são iguais. 

5.  Se uma reta secante a duas outras formam ângulos, de um mesmo 

lado dessa secante, cuja soma é menor que dois ângulos retos, então 

essas retas se prolongadas suficientemente encontrar-se ao em um 

ponto desse mesmo lado. (COUTINHO, 2001) 

Toda geometria que aprendemos na escola, até então, esta embasada 

nestes postulados. 

Desde a publicação dos Elementos, os matemáticos tentaram demonstrar o 

5º postulado por meio dos quatro postulados anteriores e suas consequências, pois 

ele era pouco intuitivo e de redação bem mais complicada que os outros, mas todas 

tentativas de demonstrar o 5º postulado foram inúteis. Somente quando se negou 

este postulado, foi que se chegou ao desenvolvimento da primeira Geometria não 

Euclidiana. 

Era preciso ter uma imaginação excepcional para considerar a 
possibilidade de uma geometria diferente daquela de Euclides, pois o 
espírito humano por dois milênios estivera limitado, pelo preconceito da 
tradição, à firme crença de que o sistema de Euclides era certamente a 
única maneira de descrever em termos geométricos o espaço físico, e que 
qualquer sistema geométrico contrário não poderia ser consistente. (EVES, 
1992,p.22) 

 

A descoberta dessa nova geometria deve-se a três grandes matemáticos: ao 

alemão Carl Friedrich Gauss, o russo Nicola Ivanovich Lobachevsky (1793-1853) e 

ao húngaro, Janos  Bolyai (1802-1860). Gauss foi o primeiro a chegar a conclusões 
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mais avançadas aceitando a independência do V postulado em relação aos outros, 

porém temendo críticas, nada publicou sobre suas idéias a respeito da nova 

geometria. 

A primeira publicação negando o postulado deve-se ao matemático 

Lobachevski, em 1.826 que, de acordo com Boyer (1974, p.396) é chamado de 

Copérnico da Geometria de Lobachevski, mostrando com isso que a geometria 

euclidiana não era a verdade absoluta que se supunha ser. 

Hoje podemos dizer que muitos problemas do cotidiano e do mundo 

científico não são resolvidos pela geometria euclidiana, mas sim por geometrias não 

euclidianas, que são aquelas que não satisfazem um ou mais dos postulados de 

Euclides. Dentro das geometrias não euclidianas, entre outras podemos citar, a 

Geometria Hiperbólica; a Geometria Elíptica; a Geometria Projetiva; a Topologia; a 

Geometria dos Fractais. 

Quando nos deparamos com comportamentos na natureza que apresentam 

formas tão irregulares, como as nuvens, as montanhas, os batimentos do coração, 

as árvores, couve-flor, brócolis e entre outros, a geometria euclidiana por nós 

conhecida se torna inadequada, sendo necessário recorrer a Geometria dos 

Fractais. 

 

Origem e Definição de Fractais 

 

A ideia de fractais teve a sua origem no trabalho de alguns cientistas entre 

1857 e 1913. Esse trabalho deu a conhecer alguns objetos catalogados como 

“monstros” que se supunha não terem grande valor científico. Tais objetos acabaram 

por adquirir um estatuto de dignidade matemática, constituindo hoje uma área 

importante de investigação matemática. 

Em 1872, Karl Weierstrass encontrou o exemplo de uma função com 

propriedade de ser contínua em todo seu domínio, mas em nenhuma parte 

diferenciável. O gráfico desta função é chamado atualmente de fractal. Em 1904, 

Helge Von Kock, não satisfeito com a definição muito abstrata e analítica de 

Weierstrass, deu uma definição mais geométrica de uma função similar, atualmente 

conhecida como kock snowflake (ou floco de neve de Koch), que é o resultado de 

infinitas adições de triângulos ao perímetro de um triângulo inicial. Cada vez que 

novos triângulos são adicionados, o perímetro aumenta, e como conseqüência se 
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aproxima do infinito, dessa maneira o fractal abrange uma área finita dentro de um 

perímetro infinito. (FERNANDES, 2007) 

Houve também muitos outros trabalhos relacionados a estas figuras, mas 

esta geometria só conseguiu se desenvolver plenamente a partir da década de 60, 

com o auxílio da computação. 

Conforme Fernandes (2007),esses objetos foram construídos para mostrar 

que existiam objetos matemáticos interessantes além das curvas e superfícies 

regulares da geometria tradicional. 

Diferentes definições de Fractais surgiram com o aperfeiçoamento de sua 

teoria. A noção que serve de fio condutor foi introduzida por Benoilt Mandelbrot por 

meio do neologismo “Fractal”, que surgiu do adjetivo latino fractus, que significa 

“irregular” ou “quebrado”. Uma primeira definição matemática dada pelo próprio 

Mandelbrot diz: “Um conjunto é dito Fractal se a dimensão Hausdorff-Besicovitch 

deste conjunto for maior do que sua dimensão topológica” (BARBOSA, 2005, p.18). 

É claro que essa definição recebeu críticas e também não satisfazia ao próprio 

Mandelbrot. 

Segundo K.J. Falconer (apud, Barbosa,2005, p.18), autor de duas obras 

importantes sobre fractais (1985 e 1990), sugeriu a definição de fractal por 

caracterização: Um conjunto é fractal se possuir alguma forma de auto-similaridade 

ainda que aproximada, onde a sua dimensão seja maior que a dimensão topológica, 

e que este conjunto possa ser expresso por meio de um procedimento recursivo ou 

interativo. 

Nota-se que este conceito de fractal ainda tem muito a desejar, 

principalmente se queremos uma definição mais formal. Entretanto, essa dificuldade 

não deve ser obstáculo na Educação, podemos passar para o aluno uma 

conceituação mais simples e de fácil compreensão e entendimento. Para definirmos 

os fractais de uma maneira simples, basta observar uma propriedade especial que 

possuem que pode ser considerada característica, conhecida como auto-

similaridade, ou seja, os fractais possuem uma cópia de si própria, em cada uma de 

suas partes. Segue que suas partes lhes são semelhantes. 

As principais propriedades que caracterizam os fractais são:  

� A auto-similaridade: Um fractal costuma apresentar cópias aproximadas 

de si mesmo em seu interior. Um pedaço é similar ao todo. Visto em 
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diferentes escalas a imagem de um fractal parece similar. (SIQUEIRA, 

2008) 

� A complexidade infinita: É uma propriedade dos fractais que significa que 

nunca conseguiremos representá-la completamente, pois a quantidade 

de detalhes é infinita. (SIQUEIRA, 2008) 

�  A dimensão dos fractais: Ao contrário do que acontece na geometria 

euclidiana, não é necessariamente uma quantidade inteira, e sim uma 

quantidade fracionária. A dimensão de um fractal representa o grau de 

ocupação deste no espaço, que tem a ver com o seu grau de 

irregularidade. (FERNANDES, 2007) 

Embora não aparentem, os fractais podem ser encontrados em todo o 

universo natural e em quase toda ciência, desde os aspectos das nuvens, 

montanhas, árvores, brócolis, couve-flor, relâmpagos, até a distribuição das 

galáxias, como na arte e na matemática. 

É importante ressaltar que hoje a aplicação do conceito de fractal em 

problemas reais, se estende por um vasto campo interdisciplinar como: Biologia, 

Geografia, Medicina, Música, Economia, Indústria Cinematográfica, Análise de 

Imagens por Satélite, Meteorologia, Geologia e outros. 

Para os biólogos, ajuda a compreender o crescimento das plantas. Para os 

médicos dá uma nova visão da anatomia interna do corpo. Para os físicos, possibilita 

o estudo de superfícies caóticas. Enfim não faltam exemplos. Um dos mais belos e, 

sem dúvida o mais colorido é o uso dos fractais na arte. Quando os computadores 

são alimentados com equações eles criam magníficos desenhos abstratos. 

(OLIVEIRA, 1994) 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA 8ª SÉRIE DO 

COLÉGIO ESTADUAL DE IPORÃ (CEI) 

 

Antes de comentar sobre a existência de Geometrias não Euclidianas foi 

feito um rápido relato sobre a Geometria Euclidiana. 

Recordou-se a Geometria plana e espacial, falando sobre as figuras que 

estamos acostumados a ver e descrever como: retas, retângulos, losangos, esferas, 

cones, cilindros, entre outras. Também se comentou a respeito de perímetros e 
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áreas utilizando para isto, alguns materiais que estavam dentro da própria sala de 

aula. 

A primeira atividade proposta, foi para que os alunos em grupos listassem 

alguns objetos observados dentro e fora do ambiente da sala de aula relacionando-

os às formas euclidianas. 

Após a simples listagem os alunos justificaram a imperfeição de algumas 

formas geométricas encontradas na natureza pelo simples fato de possuírem 

irregularidades próprias delas mesmas, e com a ajuda da professora puderam 

observar outros exemplos como: a lâmpada, as nuvens, a couve-flor, o brócolis, 

galhinhos das árvores, e uma variedade de objetos ou figuras com uma estrutura 

geométrica complexa que não se encaixam na Geometria Euclidiana, daí a 

necessidade de uma outra geometria. 

Portanto, foi a partir dessa atividade que se apresentou os fractais aos 

alunos da turma. 

O trabalho realizado com os alunos foi formado por uma parte teórica e outra 

prática. Na teórica foram abordados a origem, a definição, os principais criadores, 

algumas de suas aplicação e algumas propriedades dos fractais. Quanto a parte 

prática, os alunos foram incentivados a construir fractais com materiais manipuláveis 

a fim de compreender e visualizar duas características importantes por eles 

apresentadas: a auto-semelhança e a complexidade infinita. 

Estas atividades deveriam ser realizadas em um Laboratório de Ensino de 

Matemática, mas como a escola não dispõe desse local, os alunos desenvolveram 

as atividades em um Laboratório de Informática (PROINFO), pois era o local mais 

adequado, por possuir mesas adequadas para se trabalhar com materiais 

manipuláveis, ficando assim mais a vontade para trabalhar em grupos. 

As atividades seguintes foram propostas com o objetivo de construir fractais 

com materiais manipuláveis, para que o aluno pudesse perceber algumas de suas 

propriedades relacionando-as com algum conteúdo de matemática. A atividade 2  foi 

adaptada da Dissertação de Mestrado (ALVES, 2007), a atividade 3 foi  do livro 

Descobrindo a Geometria Fractal para a sala de aula e a atividade 4 foi adaptada do 

trabalho (ALMEIDA, 2008).  

 

Atividade 1 – Construindo Fractais 

- Usando o papel quadriculado, construa um triângulo eqüilátero. 
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- Marque o ponto médio em cada um de seus lados. 

- Construa segmentos unindo esses pontos médios. 

- Quantos triângulos você possui agora? 

- Pinte os três triângulos (do exterior) de uma mesma cor e não pinte o triângulo central. 

- Para cada triângulo colorido, marque o ponto médio em cada um de seus lados e construa 

segmentos unindo esses pontos médios. 

- E agora, quantos triângulos você possui? 

 

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. 

 

Etapa Número de triângulos 

 0  

1  

2  

3  

4  

5  

 

Tabela 1: Etapa  x  Número de triângulos 

 

 

A construção do triângulo de Sierpinski aborda conceitos sobre triângulos 

equiláteros, mediatriz, ponto médio de um segmento, potenciação, área e perímetro. 

Durante a realização dessa atividade, analisamos, com os alunos o que acontece a 

medida que as iterações da construção do triângulo de Sierpinski são realizadas, 

chegando a conclusão de que esse processo se repete indefinidamente, sendo que 

a cada nova iteração teremos uma figura com triângulos cada vez menores. 
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Fig.1- Triângulo de Sierpinski 

Fonte: Alunos do CEI 

 

Atividade 2 – Qual a relação do Triângulo de Sierpinski com o Triângulo de Pascal? 

 

 

 

 

Figura 2-Triângulo de Sierpinski 

Fonte: www.inf.ufsc.br/~visao/2000/fractais/image024.jpg  

 

Figura 3- Triângulo aritmético de Pascal 

Fonte: Descobrindo a Geometria Fractal para sala de aula 

 

O importante desta atividade é observar como estes dois triângulos estão 

intimamente ligados, apesar de que aparentemente não parecer que se relacionam,  

visto que um deles é um “amontoado” de números e o outro contém no seu interior 

um padrão geométrico. 

Construção: 

1. Construir o Triângulo de Pascal com pelo menos 8 ou 16 linhas( pode usar a malha de triângulos 

equiláteros ou hexágonos). 

2. Colorir em preto as casas correspondentes aos números ímpares. 
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3. Que observas? 

4. Será que outros padrões numéricos geram também padrões geométricos? 

 

Para essa atividade foi necessário explicar o Triângulo Aritmético de Pascal, 

sua formação, descoberta e propriedades. Como por exemplo: as diagonais de fora 

são formadas pelo número 1 e que a soma de dois números consecutivos de uma 

mesma linha do triângulo corresponde ao número que está na linha logo abaixo, 

bem abaixo dos dois números somados, outra propriedade é que a soma dos 

elementos de cada linha é uma potência de base 2. Não esquecendo que na 

segunda diagonal encontram-se os números naturais. 

Após a realização desta atividade, ficou claro para todos que o Triângulo de 

Pascal se transforma no Triângulo de Sierpinski, como se pode visualizar na figura 

abaixo construída pelo aluno.   

 

Fig. 4 – Triângulo de Sierpinski 

Fonte: Alunos do  CEI 

 

Em um outro momento, cada grupo escolheu uma das atividades sugeridas 

abaixo para realizar: 

a) Construa o Triângulo de Pascal (use a malha triangular) e pinte os números  divisores de 2? O que 

acontece? 

b) Agora construa um outro Triângulo de Pascal e  pinte os números que são múltiplos  de 4? 

Continua formando um fractal? 

c) Experimente construir o fractal múltiplo de 5 em um outro Triângulo de Pascal. 
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Esta atividade despertou muito interesse pelos alunos, inclusive alunos que 

têm dificuldade em cálculos, neste momento mostraram-se criativos, e 

entusiasmados com a atividade realizada. O grupo que construiu o Triângulo de 

Pascal, e pintou os números múltiplos de 2, chegou a conclusão que quando se 

soma dois números ímpares ou dois números pares o resultado sempre é um 

número par.  

Verificou-se também a formação de triângulos equiláteros de maneira auto-

similar com vértice para baixo com tamanhos diferentes, conforme figura abaixo. 

 

Fig.5 – Triângulo de Pascal - Múltiplos de 2 

Fonte: Alunos do CEI 

 

A construção desses fractais podem motivar os alunos durante as aulas de 

matemática, devido aos belos visuais, integrando a matemática com a arte. 

 

Atividade 3  – Construção de Fractais Triminó, Heptaminó em H, e Pentaminó em T 

com manipulação de materiais concretos. 

Atividade 3.1 – Fractal Triminó 

Construção: 

1. Considere o triminó não-reto, construído por 3 quadrados , que serão fractal em nível 1.   

2. O aluno deverá substituir cada peça quadrada por um triminó L , teremos assim o Fractal em nível 

2.  

3. Novamente o aluno deverá trocar cada quadrado por um triminó, obtendo assim o Fractal ao nível 

3.  

 

Agora é sua vez:  
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- Construa o Fractal Triminó ao Nível 4. 

- Quantas peças foram usadas? 

- Para construir um Fractal Triminó ao Nível 5, quantas peças serão necessárias?  

- E para construir um Fractal Triminó ao Nível n? 

- Agora você e capaz de descobrir que conteúdo da matemática está relacionado com esta atividade? 

- Qual o perímetro em cada nível? Considere cada peça quadrada com 2,5 cm de lado. 

 

 
Fig.6 – Fractal Triminó 

Fonte: Alunos do CEI 

 

A construção do fractal triminó prioriza alguns objetivos como: reconhecer 

uma sequência numérica, estimar a quantidade de peças em cada iteração, 

organizar dados em tabelas, calcular perímetro, etc. Com a realização desta 

atividade foi possível perceber que alguns alunos já têm bem definido o conceito de 

potenciação, enquanto outros apresentam certa dificuldade em relacionar cada nível 

com a potenciação e também apresentam dificuldade em encontrar o perímetro. 

 

Atividade 3.2 – Fractal Heptaminó em H  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig.7.1-nível 1    Fig.7.2-nível 2       Fig.7.3-nível 3   

                           Fonte: Descobrindo a Geometria Fractal para a sala de aula 
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Construção: 

 

1. Considere um quadrado e substitua-o por um H ( de 7 peças quadradas) para obter o gerador 

(Fig.7.1) 

2. Para obter o nível 2 (Fig.7.2), basta substituir cada quadrado pelo próprio H da Fig.7.1.  

3. O nível 3 (Fig. 7.3) será obtido substituindo cada quadrado do nível 2 pelo 1, conforme figura 7.3.( 

por utilizar muitas peças, pode ser feito uma  ou duas figuras na sala)   

 

Exploração: 

- Quantas peças seriam necessárias para construir Nível 4 ? 

- Qual o perímetro no nível 1 e no nível 2? (não esqueça que o lado de cada peça mede 2,5 cm). 

- Descubra a área das figuras  1 e 2. 

- O que acontece com o valor da área e do perímetro a medida que o  nível aumenta? 

 

De acordo com a atividade realizada pelos alunos foi possível constatar que 

poucos alunos tiveram dificuldade para manusear os materiais concretos. Nesta 

atividade todos já perceberam o uso da potenciação para descobrir a quantidade de 

peças utilizadas em cada nível.  

Por meio dessa atividade o professor explorou o conceito de perímetro e 

área, e multiplicações de números decimais. 

 

Atividade 3.3 – Fractal Pentaminó 

 

   

Fig.8.1-nível 1   fig.8.2-nível 2 
Fonte: Descobrindo a Geometria Fractal na sala de aula. 

 

Construção: 

 

1. Usando 5 peças construa um T conforme (fig.8.1), este será  o Nível 1 

2. Observe a Fig.8.2 e substitua os quadrados pelo gerador da (Fig.8.1), formando um T. 
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3. Continue e encontrará o Nível 3, conforme figura abaixo: 

 

Fig.8.3 – Fractal Pentaminó  

Fonte: Alunos do CEI 

Resolva: 

- Quantas peças foram usadas em cada Nível? 

Nível 1 ....peças              Nível 2..........peças       Nível 3 .........peças . 

- Quantas peças seriam necessárias para construir a figura no nível 4 ? 

- Encontre a área em cada nível.  

- Calcule o perímetro no nível 1 e nível 2. 

- O que acontece com o valor da área e do perímetro a medida que o  nível aumenta? 

- Que fórmula poderia usar para encontrar a quantidade de peças que seriam necessárias no nível n 

desta atividade? 

 

O nível de dificuldade desta atividade foi bem menor em comparação com as 

anteriores, alguns alunos sentiram um pouco mais de dificuldade no momento de 

encontrar a área. 

Com a realização dessa atividade foi possível perceber que a utilização do 

material concreto possibilita uma melhor compreensão dos conceitos explorados, 

como o perímetro, área, a auto-semelhança, facilitando assim a aprendizagem e 

reforçando os conceitos matemáticos. 

 

Atividade 4  – Construindo o cartão Degraus Centrais 

 

A atividade de construção de cartões fractais tridimensionais é uma forma 

interessante e motivadora de apresentar a geometria dos fractais para os alunos de 
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Ensino Fundamental, pois é uma atividade que envolve o raciocínio e a 

concentração do aluno. 

 

Construção:     

                                                                                           

1.  Pegue uma folha de tamanho A4. 

2.  Dobre a  folha ao meio, ao longo de sua altura. 

3. Com a folha dobrada ao meio, faça dois cortes verticais simétricos a uma distância 
4

x
 das 

extremidades da folha, de altura 
2

a
.      Observe que :  a = 2 x 

4

x
 x 

2

x
  

4.  Dobre o retângulo formado para cima, fazendo um vinco na dobra.    

5.  Volte o retângulo dobrado para a posição inicial e puxe o centro da figura em relevo. Pode-se 

dizer que esta é a primeira geração do cartão fractal.   

 

       
               Fig. 9 – Cartão Degraus Centrais 

              Fonte: Alunos do CEI 

 

 

6. Dobre a folha novamente, pois as gerações serão obtidas seguindo os mesmos passos de 3 a 5, 

porém em uma escala menor, apenas na região dobrada. 

7. Dobre o retângulo para cima, fazendo um vinco na dobra. 

8. Volte o retângulo dobrado para a posição inicial e puxe a figura em relevo. Neste momento, tem a 

primeira e a segunda geração do cartão fractal. 
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Fig.10 – Cartão Degraus Centrais  

Fonte: Alunos do CEI 

 

9. Para obter mais gerações, repita esse processo enquanto for possível realizar os cortes e as 

dobraduras no papel, sempre usando a regra de corte estabelecida no passo 3. Por fim, desdobre 

todos os recortes e puxe as figuras em relevo. 

 

 
Fig.11 – Cartão Degraus Centrais  

Fonte: Alunos do CEI 

 

Na realização dessa atividade percebeu-se que os alunos conseguiram 

visualizar uma das propriedades dos fractais, a auto-similaridade, ou seja, ele 

mantém a mesma forma e estrutura sob uma transformação de escala e 

complexidade infinita. Também foi possível observar que as formas geométricas 

resultantes dos cortes e dobraduras são paralelepípedos. 

Por meio dessa atividade o professor explorou a quantidade de 

paralelepípedos que surge a cada iteração. Os alunos foram incentivados a 
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completar a tabela abaixo relacionando a iteração com o número de paralelepípedos 

novos que surgia a cada nova iteração. 

 

Iteração Número de paralelepípedos novos 

0 1 

1  

2  

3  

4  

... ... 

n  

Tabela 2: Iteração X Número de paralelepípedos novos 

 

Após completar a tabela observou-se que a cada iteração, o número de 

novos paralelepípedos dobra, porém, em escala menor. E olhando o cartão fractal já 

construído o aluno é capaz de identificar que a cada nova iteração tem um 

paralelepípedo cercado por dois novos paralelepípedos. Com isso pode-se concluir 

que o processo de construção dos paralelepípedos em cada iteração é formado pela 

lei da potência 2ⁿ , onde n representa o número de iterações. 

Nessa atividade também pode se explorar o volume de cada paralelepípedo 

gerado em diferentes iterações. Porém como o projeto foi desenvolvido em uma 

turma de 8ª série do ensino fundamental, eles calcularam apenas o volume da 

primeira geração, usando a fórmula  V= a x 
2

a
 x 

2

a
 = 

4

³a
. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio da elaboração e aplicação deste trabalho, teve-se a oportunidade 

de conhecer uma nova geometria, desenvolvida recentemente, da qual não se tinha 

conhecimento. Neste sentido foi muito gratificante realizar este trabalho com os 

alunos da 8ª série, pois aprendemos juntos um pouco sobre a geometria fractal. 

Durante as leituras e estudos, foi possível perceber certa surpresa dos 

alunos ao saberem que existem outros tipos de geometria além da geometria 
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euclidiana, o que despertou a curiosidade dos mesmos, facilitando o 

desenvolvimento da implementação na sala de aula. 

No processo de construção de fractais com materiais manipuláveis, notou-se 

dificuldades nas primeiras atividades propostas, porém no decorrer delas, os alunos 

conseguem aprender como é fascinante a geometria fractal, e perceber como são 

admiráveis algumas dessas figuras que chamam a atenção por suas características 

como: auto-similaridade, beleza estética, dimensão fracionária, complexidade infinita 

etc. 

O trabalho em grupo e o uso de materiais manipuláveis ajudam na 

compreensão das atividades e facilitam a aprendizagem, permitindo um 

relacionamento melhor entre professor e aluno, tornando assim as aulas diferentes, 

conforme fala dos alunos. 

Esse trabalho desenvolvido com os alunos leva- se a concluir que: 

- Trabalhar conteúdos relacionados com a natureza estimula a criatividade, o 

raciocínio lógico, motiva o aluno e o ajuda na compreensão de conteúdos e 

conceitos matemáticos. 

- Deixar de usar apenas o quadro, giz e livro didático, e fazer uso de materiais 

manipuláveis, faz com que o educando se concentre mais, visualize e compreenda 

melhor as situações apresentadas. 

- As atividades realizadas em grupo promovem a interação entre os alunos e entre 

os grupos, favorecendo a construção do conhecimento.  

Particularmente, a realização deste trabalho, exigiu a busca pelo novo, por 

conhecimentos que ainda não dominava, e ao mesmo tempo deu a certeza da 

importância de se trabalhar com os alunos, conteúdos atuais e reais, de forma que 

os mesmos percebam a beleza e o valor da matemática em situações do seu 

cotidiano. 
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