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RESUMO

No final do século XVIII e início do século XIX, o conhecimento geométrico ganhou uma nova face, as Geometrias não Euclidianas, que surgiram das tentativas de demonstrar o

5º postulado de Euclides, proporcionando uma nova maneira de ver e conceber a geometria. Este trabalho objetivou levar o conhecimento de uma geometria não euclidiana, a

Geometria Fractal - ramo da Matemática destinado a estudar as formas que se caracterizam por repetições de um determinado padrão - aos alunos do 3º ano do ensino médio da

Escola Estadual Professor Orlando de Lima Faria, localizada em Muriaé - MG, como um recurso didático para a compreensão do ensino das Progressões Aritmética e

Geométrica. 

Doze dos trinta alunos da turma participaram voluntariamente do trabalho, que foi dividido em três etapas: Primeiramente foram ministradas aulas expositivas sobre os conteúdos

de P.A, P.G e sobre os conceitos fundamentais da Geometria Euclidiana.  Na segunda etapa foi abordado o conceito de Geometria Fractal, onde os alunos puderam observar a

beleza dos fractais encontrados na natureza e das figuras geradas por computador. Nesta etapa foi usado o próprio pátio da escola para a identificação desses fractais. Ainda

nesta etapa os estudantes construíram materiais com características fractais, associando-os às progressões. Na última etapa do trabalho foi aplicada uma atividade avaliativa aos

trinta alunos, envolvendo problemas de P.A e P.G. Os alunos que participaram do trabalho tiveram um percentual de acerto de 75%, enquanto os que não participaram tiveram

apenas 20,5% de acerto. Concluiu-se então que a Geometria Fractal despertou o interesse dos estudantes pela aprendizagem e que esta pode ser utilizada como ferramenta

eficaz para o ensino da matemática. Além disso, este trabalho mostrou que inovar a prática docente na sala de aula pode refletir positivamente na aprendizagem dos estudantes.
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