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1 Introdução

Durante muitos anos a Geometria Euclidiana era con-
siderada como sendo capaz de descrever o mundo em
que vivemos. No entanto, com o tempo, percebemos
que vários fenômenos f́ısicos não são posśıveis de serem
descritos e analisados propriamente. Diante disso, sur-
giram novas geometrias, as Geometrias Não-Euclidianas,
e entre elas destacamos a Geometria Fractal que possue
inúmeras aplicações em diferentes áreas como: o maior
detalhamento da anatomia interna do corpo humano e a
construção de modelos matemáticos com os quais podem
ser explicados diversos fenômenos f́ısicos [3, 4].

Dessa forma, desenvolvemos uma aula construtiva para
apresentar a Geometria Fractal e que faça com que todos
participem do processo educativo. Com esta atividade,
temos a intenção de encorajar os alunos a indentificar e
refletir sobre as caracteŕısticas fundamentais (auto- semel-
hança e escala) e para isto utilizaremos um dos primeiros
fractais definidos, o Triângulo de Sierpinski. [2, 1].



2 Metodologia

Para alcançar este objetivo, estruturamos uma aula prática,
baseados em ideias econtradas em [1, 2, 4].

Na primeira atividade, serão entregues aos alunos fol-
has de papel A4 triangulares e nelas estarão feitos Triângulos
de Sierpinski até a sua terceira iteração. Posteriormente,
os alunos serão divididos em grupos, onde cada grupo
irá montar um Triângulo de Sierpinski maior, usando
os triângulos individuais, dados anteriormente. Depois
disso, os grupos se unirão para construir, com a união
de todos os triângulos, o Triangulo de Sierpinski em sua
maior iteração posśıvel.

Em cada uma das etapas de construção será calcu-
lada a área e o peŕımetro da figura encontrada por cada
aluno, depois por cada grupo e depois a união de todos,
trazendo assim a fórmula geral de ambos de maneira in-
tuitiva e também inserindo a ideia de limite.

Na segunda atividade, o objetivo será construir uma
pirâmide fractal. Dessa forma, serão mantidos os grupos
iniciais e à eles serão entregues palitos e bolas de iso-
por com a intenção de montar o tetraedro fractal. Desse
modo, cada grupo montará uma etapa do fractal com-
posta por quatro tetraedros, assim formando o tetraedro
fractal em sua segunda etapa. Porém, faremos junto de-
les, como forma de aux́ılio, o quarto tetraedro fractal.
A partir disso, com os quatro tetraedros montados, os
alunos juntarão e formarão o tetraedro fractal em sua
terceira etapa.

Na terceira atividade, utilizaremos softwares computa-
cionais, como o Geogebra e o XaoS, para mostrar deter-
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minados fractais clássicos e o alunado poderá ter noção
de cada iteração dos fractais. Sendo assim, essa aula
trará grandes benef́ıcios ao aprendizado. Pois, trabal-
haremos conceitos vistos no Ensino Médio, que costu-
mam ser trabalhados separadamente, em uma única aula
e a abordagem possibilitará o aumento do interesse pela
Matemática.
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