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INTRODUÇÃO  

 

Os PCN’s (1997) estabelecem que a Matemática deva ser vista pelo aluno como um conhecimento 

que pode favorecer o desenvolvimento do raciocínio, capacidade expressiva, sensibilidade estética e 

imaginação. De acordo com estes pressupostos, desenvolvemos ao longo do ano letivo 2015, nos colégios 

Sesquicentenário e Olivina Olivia, atividades envolvendo a descrição de arte como um artifício para o ensino 

de Geometria associado à geração de padrões numéricos. Com base nos documentos da conferência 

internacional “Perspectivas para o ensino de geometria no século XXI” (BIGODE, 2008, p.1), onde temos a 

recomendação do desenvolvimento da Geometria significativa e conexões entre Matemática e Ciência, 

Antônio Bigode afirma que a partir das recomendações aprovadas nesta Conferência, a Geometria deve 

ser um instrumento para a compreensão, descrição e interação com o espaço em que se vive. Além 

disso, para o educador, as novas tecnologias, particularmente, o computador, modificou muitos 

aspectos da vida social. Muitas atividades tradicionais tornaram-se obsoletas, a exemplo do desenho 

técnico feito à mão, enquanto novas profissões e desafios surgem a cada dia e cada vez mais, os 

indivíduos necessitam de uma Educação Visual. Para estimular a aprendizagem visual na interação 

entre geometria e arte, desenvolvemos atividades contemplando propriedades de auto semelhança em 

figuras e o estabelecimento de alguns padrões numéricos, tais como a obtenção de progressões 

aritméticas e geométricas, aliados ao uso sistemáticos de programas computacionais tais como o 

Geogebra.   
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Nosso objetivo é desenvolver atividades que levem os alunos a compreender construções 

básicas da Geometria Fractal, como estratégia de desenvolvimento do raciocínio, capacidade 

expressiva, sensibilidade e imaginação, associadas a capacidade de construir padrões numéricos 

elementares. 

A Geometria Fractal, um ramo novo da Matemática, teve sua formalização na década de 70, 

pelo Matemático polonês Benoit Mandelbrot (20/11/1924 -14/10/2010) e hoje tem aplicação em 

diversas áreas do conhecimento, como na Biologia, na Física, na Medicina e, em destaque, nas Artes, 

como é possível observar nas figuras. 

 

Figura 1 – Fractais desenvolvidos por softwares computacionais e encontrado na natureza. 

FONTES: http://www.oswaldobuzzo.com.br/Home/fenomenos-relevantes/29-padroes-fractais-encontrados-na-natureza 

 

Para atingir nosso objetivo fizemos uso sistemático do software GeoGebra na construção de 

fractais e de expressões numéricas, gerando harmonia e beleza.    

METODOLOGIA  

 

Na Escola Sesquicentenário organizamos uma sequência didática em três etapas com um 

grupo reduzido de alunos do ensino médio. Na primeira etapa aplicamos um questionário para 

investigarmos o nível de compreensão sobre as relações entre matemática e arte. No segundo 

momento, aplicamos atividade de aulas com Datashow para projetar slide com breve histórico sobre 

a relação entre Matemática e arte. Nesta oportunidade mostramos as obras clássicas, Homem 

Vitruviano, Paternon, a Monalisa, (PORTAL DO PROFESSOR, 2011), e nelas destacamos as 

relações geométricas e numéricas que podem ser deduzidas, principalmente a razão áurea, 

fundamento de rigor matemático e beleza. Utilizamos o vídeo, “História da Arte e Matemática”, para 

auxiliar a temática. Sobre o número de ouro deduzimos a partir da razão áurea da seguinte forma: 

Seja um retângulo qualquer, quando você extrai dele um quadrado, o retângulo menor, é 

semelhante ao maior. Então, se eles são semelhantes, temos que os lados são proporcionais; o 

lado maior do retângulo é proporcional ao lado menor: 
𝑎+𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
⇒ (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑏 = 𝑎2 ⇒

−(𝑎2) + 𝑎𝑏 + 𝑏2 = 0. Dividindo os membros por b², temos: −(
𝑎2

𝑏2
) +

𝑎

𝑏
+ 1 = 0; fazendo 

𝑎

𝑏
= 𝜙 (Phi). Assim, temos −𝜑2 + 𝜑 + 1 = 0; resolvendo a equação de segundo grau e tomando o valor positivo da 

proporção, chegaremos ao número do ouro Φ = 1,6180.   

http://www.oswaldobuzzo.com.br/Home/fenomenos-relevantes/29-padroes-fractais-encontrados-na-natureza
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Complementando a segunda etapa, introduzimos o conceito de fractal, que são formas 

geométricas elementares, cujo padrão se replica indefinidamente, gerando complexas figuras que 

preservam, em cada uma de suas partes, as características do todo. Expomos exemplos de fractais 

encontrados na natureza, a exemplo nas samambaias, ondas do mar, girassóis, concha, etc. 

Explicamos que os fractais, o que têm de complexos, têm de beleza e são naturalmente construídos 

obedecendo a padrões matemáticos. No terceiro momento apresentamos o software Geogebra, sua a 

interface, suas ferramentas com as quais, orientamos a construção de alguns fractais, o Triângulo de 

Sierpinski, a Curva de Koch, o Floco de Neve, a Árvore Pitagórica.  

A atividade de construção de padrões numéricos elementares foi desenvolvida na Escola 

Olivina Olívia, com um grupo de alunos, em duas etapas. Na primeira etapa foi introduzido o conceito 

de fractais identificando a relação de semelhança e os padrões numéricos existentes em cada um deles. 

Aplicamos atividades para que os educandos identificassem os padrões numéricos existentes em dois 

fractais (Árvore Pitagórica e Curva de Koch), de modo que os eles explicitassem, numericamente, a 

quantidade de elementos contidos em cada nível, identificando a existência de padrões formados pela 

quantidade de elementos, fazendo o reconhecimento das sequências numéricas estudadas no Ensino 

Médio, (P. A. e P. G.). Na segunda etapa os alunos foram orientados a fazer a generalização das 

sequências identificadas e reconhecidas, anteriormente, de modo que os mesmos obtivessem a partir 

das observações em cada nível à generalização. 

 

Figura 3 – Sequência de fotos das Atividades desenvolvidas no Sesquicentenário e no Olivina Olívia 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Consideramos que os resultados das atividades foram satisfatórios pois, além de preparamos 

os alunos do Sesquicentenário para apresentação de trabalho na Bienal de Arte da escola, na medida 

que explicávamos a relação matemática e arte e construímos com eles os fractais, o grupo teve a 

oportunidade de conhecer o funcionamento do Geogebra para trabalhar conteúdos matemáticos.  



4 
 

A atividade tornou-se motivadora e os educandos demonstram interesse pelo tema, sugerindo, 

inclusive, desenvolver desenhos diferentes dos que lhes foram propostos, o que foi, da nossa parte, 

incentivado.  

 Da primeira parte da apresentação, na qual remetemos o tema arte e matemática com as obras 

de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano e a Monalisa, um aluno, relatou que já era do seu 

conhecimento as relações das medidas proporcionais do corpo humano estudada pelo artista, bem 

como, noções de conceitos e importância dos fractais.  

 O primeiro fractal que desenvolvemos com o grupo foi o Triângulo de Sierpinski. Iniciamos 

com dois pontos quaisquer pelos quais definimos um triângulo equilátero, determina-se os pontos 

médios de cada segmento que forma os lados. Em seguida, utiliza-se a ferramenta de polígonos. Então, 

em uma única figura, o educando trabalha vários conceitos matemáticos. Outra figura que 

trabalhamos foi a Árvore Pitagórica. Inicialmente relembramos o conceito do Teorema de Pitágoras 

e a partir disto, foi construído um triângulo retângulo. Para a construção deste triângulo foram 

introduzidos conceitos de ponto, reta definida por dois pontos, ângulos, reta perpendicular, 

interseção de dois objetos, círculo dados centro e um de seus pontos, polígono. Em seguida, a partir 

do triângulo retângulo cria-se um quadrado, cuja medida de seu lado é a hipotenusa. Da mesma 

forma, em cada um dos catetos do triângulo é construído um quadrado. Este procedimento é repetido 

sucessivamente. 

 

Figura 4 – Resposta de um aluno                                 Figura 4 e 5 – Triângulo de Sierpinski e a Árvore Pitagórica. 

 

Quanto aos padrões numéricos dos fractais, inicialmente, os alunos mostraram dificuldades 

para construir sequências numéricas. Realizamos uma revisão dos conteúdos de Progressões 

Geométricas. Embora alguns alunos continuassem com dificuldades, ficaram estimulados, 

demonstrando interesse em face do apelo da beleza que envolve os fractais e compreenderam a 

construção dos padrões numéricos dos mesmos. Na atividade sobre a curva de Koch, a maioria dos 

alunos apresentaram a resposta como segue no quadro abaixo: 
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Figura 4 – Padrões numéricos elaborados por um aluno 

Além disso, eles compreenderam que, com os fractais, a abstração do conteúdo de sequência 

estudado no Ensino Médio torna-se mais simples de ser compreendido. Estudando essas formas 

geométricas os alunos puderam, na prática, encontrar, investigar e generalizar alguns padrões 

numéricos sem grandes dificuldades. 

 

CONCLUSÕES 

 

As atividades desenvolvidas ressaltaram conceitos matemáticos usados na construção dos 

fractais. Podemos considerar que interação entre matemática e arte se apresenta como um importante 

recurso didático, principalmente no ensino da geometria, e o uso coerente das tecnologias tornam o 

processo ensino-aprendizagem mais dinâmico.  

Também concluímos que a utilização dos fractais se mostrou igualmente importante para a 

compreensão do estudo de sequências, pois foi a partir deles que os alunos construíram algumas 

aplicações prática de progressão aritmética e progressão geométrica.  
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