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Sinopse

Fractais s̃ao formas geoḿetricas irregulares especiais encontradas nas formações de nuvens,

nos galhos daśarvores, nas flores dos brócolis, nas montanhas escarpadas e até mesmo no ritmo

do coraç̃ao humano. Este documentário da śerie NOVA destaca cineastas, designers, médicos

e pesquisadores que estão usando a geometria fractal para inovar, inspirar e entender melhor

a natureza.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Esse v́ıdeo pode ser usado para introduzir o estudo de fractais por meio de suas aplicações na

modelagem de fen̂omenos naturais, da sua história e de suas propriedades matemáticas.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

A geometria na Educação B́asica se apoia

em um grupo de figuras bem regulares

(triângulos, quadrados, cı́rculos) as quais,

por si śo, ñao s̃ao suficientes para retratar

as diversas formas encontradas na natureza

(nuvens,árvores, flocos de neve, monta-

nhas).

Seŕa que existe uma geometria que permite

modelar e estudar estes fenômenos? Sim,

a geometria fractal! Os fractais são formas

geoḿetricas irregulares especiais, que po-

dem ser encontradas na formação de flores-

tas, nos sinais de telecomunicações e at́e no

ritmo card́ıaco dos seres humanos.

No document́ario “Fractais: Uma Jornada pela Dimensão Oculta” da śerie NOVA da PBS que

apresentaremos, vamos acompanhar um grupo de matemáticos pioneiros determinados a deci-

frar as regras que governam a geometria fractal, que vem gerando inovação cient́ıfica, ḿedica e

art́ıstica, atingindo desde a ecologia das florestas tropicais até a criaç̃ao de modelos de roupas.
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Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oes de quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo novo com o vı́deo? O qûe?

3. Segundo o documentário, que mateḿaticoé responśavel pela descoberta dos fractais?

4. Segundo o documentário, os fractais estão em tudòa nossa volta: na natureza, na computação

gráfica, na medicina, na engenharia e em outrasáreas. Cite alguns exemplos de aplicações

dos fractais exibidos no filme.

5. Segundo o documentário, que propriedade geométrica caracteriza um fractal?

6. O document́ario mostra em diversos momentos que Mandelbrot e sua nova geometria fractal

foram desprezados no meio acadêmico por alguns anos. Baseado nos pontos ressaltados no

vı́deo, quais s̃ao os motivos que levaram a tal desprezo?

7. Com base no que foi exibido, você acha adequada a escolha do tı́tulo “Fractais: Uma Jornada

pela Dimens̃ao Oculta” para o documentário? Justifique sua resposta!

8. Do que voĉe mais gostou no filme?

9. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?
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Sugest̃oes de quest̃oes espećıficas

1. Inspirado pelo livro “Objectos Fractais: Forma, Acaso e Dimensão” de Mandelbrot, o cien-

tista de computaç̃ao Carpenter prop̂os um ḿetodo para se criar montanhas no computador

(04:32-04:50). Como o ḿetodo funciona? Como os matemáticos denominam esta técnica?

2. Ao tentar solucionar um problema proposto pelos colegas da IBM, Mandelbrot lembrou-se do

que o documentário chama de mistério dos “monstros” (14:07-15:11). Um desses “monstros”

é o conjunto de Cantor.

(a) Segundo o documentário, por que objetos geoḿetricos como o conjunto de Cantor foram

chamados de “monstros”?

(b) Como o conjunto de Cantoré constrúıdo?

(c) Qualé a semelhança entre o conjunto de Cantor e o problema das linhas de transmissão

apresentada no documentário?

3. Segundo o documentário (15:10-15:38), que avanço tecnológico no fim da d́ecada de 1950 e

inı́cio de 1960, permitiu o avanço da teoria dos fractais e deu suporte para que fosse possı́vel

desvendar os “monstros” que tratam o documentário? Por qûe?

4. O narrador no documentário afirma que o floco de Von Koch́e um paradoxo mateḿatico

(16:27-17:35). Explique o porquê desta afirmaç̃ao.

5. O document́ario apresenta algumas aplicações dos fractais em diversasáreas.

(a) Como e por que os fractais foram usados no filmeStar Wars III(26:40-27:45)?

(b) Como e por que os fractais são usados na confecção de antenas (30:50-32:36)?

(c) Qualé a relaç̃ao entre fractais e o movimento dos olhos e quais são os benefı́cios poten-

ciais em se estudar tal relação (37:00-37:30)?

(d) Como e por que os fractais podem ajudar no diagnóstico precoce de nódulos cancerı́genos

(40:16-41:29)?

(e) Qualé a relaç̃ao entre fractais e o consumo de energia de animais (41:40-42:59)?

(f) Qualé a relaç̃ao entre fractais e o consumo de dióxido de carbono em uma floresta (44:55-

49:08)?

Observaç̃oes para o professor

• Existem v́arias refer̂encias que abordam a questão de apresentar e explorar a geometria fractal

em sala de aula. Indicamos aqui três delas.

(a)A proposta de aula dos professores Guilherme Erwin Hartung e Rita Meirelles no Portal do

Professor do MEC:<https://goo.gl/NtwsXJ>. Lá, voĉe encontraŕa atividades com osoftware
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educacional Fractal Tool (<https://goo.gl/w0q0qm>), material concreto e uma questão de

vestibular da UFF.

Figura: recursos digital e concreto para se trabalhar com fractais na sala de aula.
Fonte: Portal do Professor do MEC.

(b) O livro “Descobrindo a Geometria Fractal para A Sala de Aula” de Ruy Madsen Barbosa.

Nele, voĉe encontraŕa algumas definiç̃oes propostas para fractal e dimensão fractal; descriç̃oes

dos exemplos clássicos (Conjunto de Cantor, Curva de Peano, Curva de Hilbert, Curva de

Koch, Curva, Trîangulo e Tapete de Sierpiński); descriç̃oes de alguns algoritmos que geram

fractais; propostas de atividades para a sala de aula envolvendo fractais, com material concreto

esoftwareseducacionais.

(c) O clássico livro “Chaos and Fractals – New Frontiers of Science” por Peitgen, Jürgens

e Saupe. O Capı́tulo 1 desta obra descreve experiências simples que podem ser feitas com

seus alunos utilizando uma webcam e uma máquina de fotocopiar para explicar, de forma

divertida, como alguns fractais podem ser gerados.

Figura: usando umawebcampara se trabalhar com fractais e recursividade
(<https://goo.gl/0hMHv4>).

• Havendo tempo e interesse, sugerimos dois vı́deos curtos que podem ser exibidos, como um

complemento ao v́ıdeo principal.

(a) A palestra TED “Benoit Mandelbrot: Fractais e A Arte da Rugosidade” (<https://goo.gl/

NdZoVU>), onde o pŕoprio mateḿatico Benoit Mandelbrot (1924-2010) aborda a complexi-

dade extrema da rugosidade e o modo como a matemática fractal pode encontrar organização

em padr̃oes que parecem desconhecidamente complicados.
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Figura: palestra TED com Benoit Mandelbrot (<https://goo.gl/NdZoVU>).
Fonte: TED.

(b) O epiśodio “Fractais: Recriando o Universo” (<https://goo.gl/auAfmr>) da śerie portu-

guesa “Istóe Mateḿatica”: “os fractais s̃ao giros [bonitos], naturais éuteis para jogar, entreter

e entender o mundo”.

Figura: epiśodio da śerie “Istoé Mateḿatica” sobre fractais
(<https://goo.gl/auAfmr>).

Fonte: Sociedade Portuguesa de Matemática.

• Existem v́arios softwares gratuitos que permitem gerar fractais. Registramos aqui quatro des-

ses softwares. Eles são excelente instrumentos para exibir a propriedade de autossemelhança

(estat́ıstica) dos fractais.

(a) O aplicativoFracviewpara dispositivos Android:<https://goo.gl/Qp2BZ5>. Nestesoft-

ware, é posśıvel ampliar e reduzir a imagem (observando assim a propriedade de autosseme-

lhança dos fractais) por meio do movimento de pinça com dois dedos na tela.
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(b) O aplicativo art́ısticoDood.alpara navegadores:<http://dood.al/>. Com ele,é posśıvel

criar fractais art́ısticos e que lembram objetos da natureza usando poucos cliques domouse.

Um v́ıdeo mostrando como usar este software está dispońıvel em<https://goo.gl/H76DM1>.

(c) O software Recursive Drawingpara navegadores:<https://goo.gl/b1IGSp>. Este aplica-

tivo permite criar fractais orĝanicos usando, a exemplo do Dood.al, o princı́pio da recurs̃ao.

Um v́ıdeo tutorial est́a dispońıvel em<https://goo.gl/abqzpe>.

(d) O aplicativoFractalinepara dispositivos Android:<https://goo.gl/W2LTSI>. Este pro-

grama tem uma interface simples e intuitiva que permite gerar e modificar facilmente fractais

art́ısticos.

• Benoit Mandelbrot nasceu em 20 de novembro de 1924 em Varsóvia, Pol̂onia. Vindo de

faḿılia judaica da Litûania (seu pai era comerciante e sua mãe dentista), Benoit foi apresen-

tadoà Mateḿatica em uma idade muito precoce. Em 1936, sua famı́lia emigrou para França,

onde seu tio Szolem Mandelbrot era professor de Matemática no Coll̀ege de France. Em

muito, Mandelbrot foi autodidata pois, no inı́cio da Segunda Guerra Mundial, sua famı́lia

precisou mudar-se e ele teve uma educação ñao convencional. Mostrou, em 1944, excelente
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resultado no teste dáEcole Polytechnique, em Paris, onde deu continuidade e terminou seus

estudos. Foi para os Estados Unidos e trabalhou na IBM, já com o t́ıtulo de PhD concedido

pela Universidade de Paris. Além da IBM, ele tamb́em atuou como professor de Engenha-

ria na Universidade de Yale, professor de Matemática naÉcole Polytechnique, professor de

Economia em Harvard, Professor de Fisiologia da Einstein College of Medicine. Recebeu

ainda v́arios pr̂emios e medalhas como a Medalha Barnard por Serviços Meritóriosà Cîencia,

Medalha Franklin, Pr̂emio Alexander von Humboldt, a Medalha Steinmetz, o prêmio Légion

d’Honneur, a Medalha de Nevada, o Prêmio Wolf de F́ısica e o Pr̂emio Jap̃ao por Cîencia e

Tecnologia. Um livro que trata sobre o trabalho de Mandelbrot e pode ser uma boa leitura para

quem quer saber mais sobre o assunto: “Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions”,

por Michael Frame e Nathan Cohen.

• Em seu livro “Eureca!’, o escritor Leslie Alan Horvitz, coloca a geometria fractal como uma

das doze descobertas cientı́ficas que revolucionaram o mundo.

• O floco de neve de Koch foi idealizado pelo matemático sueco Niels Fabian Helge von Koch

(1870-1924) em 1904 para dar um exemplo de uma curva que fosse contı́nua, mas ñao dife-

rencíavel em ponto algum e cuja construção usasse elementos simples de geometria. No do-

cument́ario, o narrador afirma que o floco de Koché um paradoxo mateḿatico (16:27-17:35).

O uso do termo “paradoxo” se deve ao fato do floco de Koch ser um conjunto limitado e ter

um peŕımetro infinito, o que contraria o senso comum.

Figura: Niels Fabian Helge von Koch (1870-1924).
Fonte: Wikimedia Commons.

• As Diretrizes Curriculares da Educação B́asica (<https://goo.gl/iCZ3yq>) da Secretaria de

Educaç̃ao do Governo do Estado do Paraná, publicadas em 2008, indicam explicitamente

a inclus̃ao de geometrias não-euclidianas, incluindo noções da Geometria Fractal, no conteúdo

da disciplina de Mateḿatica.

• Uma atividade que pode ser realizada em sala de aulaé oJogo do Caos. À primeira vista, ele
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pode parecer ñao ter qualquer conexão com fractais, mas o resultado finalé surpreendente.

Material necesśario: folha de papel, caneta, régua e dado ćubico. O jogo começa marcando-

se, na folha de papel, 3 pontos (A, B, C) que ser̃ao chamados debases. Marca-se tamb́em um

ponto inicial qualquer no interior do triânguloABC. Este ponto será, neste momento, o nosso

ponto de trabalho. Lança-se o dado cúbico. Se o resultado for 1 ou 2 no lançamento do dado,

marca-se um novo ponto exatamente no ponto médio entreA e o ponto de trabalho, passando

este ponto ḿedio a ser o novo ponto de trabalho. Se o resultado for 3 ou 4, basta realizar o

mesmo procedimento, mas utilizando o pontoB no lugar do pontoA. Por fim, caso o resultado

do lançamento do dado seja 5 ou 6 utilizarı́amos o pontoC. Termina-se então o primeiro ciclo

do jogo. Os ciclos seguintes serão feitos do mesmo modo: rola-se o dado e desenha-se o

ponto ḿedio entre o ponto de trabalho atual e a base correspondente (A, B ou C) de acordo

com o valor obtido no dado. Produz-se, portanto, uma sequência aleat́oria de pontos, o que

pode inicialmente parecer entediante e sem propósito. Contudo, a figura obtida pelo conjunto

de pontos de trabalho provavelmente irá impressionar aqueles que ainda não conhecem o jogo:

ela se aproxima do fractal denominado Triângulo de Sierpiński, independentemente do ponto

inicial escolhido e dos resultados dos lançamentos dos dados.

Figura: Trîangulo de Sierpiński.

O Triângulo de Sierpiński é criado recursivamente da seguinte maneira: dado um triângulo

equiĺatero inicialABC, marque os pontos ḿedios de seus três lados e, em seguida, una estes

três pontos ḿedios obtendo então 4 trîangulos equiĺateros (imagem̀a esquerda na figura a se-

guir). Agora, mantenha os três trîangulos menores, aqueles que contêm os v́erticesA, B eC,

e descarte o do meio, criando assim um “buraco”. Na próxima iteraç̃ao, subdivida cada um

dos tr̂es trîangulos equiĺateros que sobraram em 4 triângulos equiĺateros e descarte o do meio,

obtendo assim 9= 32 triângulos equiĺateros, como na imagem̀a direita na figura a seguir.

Na n-ésima iteraç̃ao, haveŕa um conjunto com 3n triângulos congruentes. Fazendon ir para



33

infinito, o Triângulo de Sierpiński é definido como conjuntoS da interseç̃ao de todos estes

conjuntos:S=
⋂∞

n=1Sn.

Figura: construç̃ao do Trîangulo de Sierpiński (as imagens são do artigo original de

Sierpínski).

Sierpínski apresentou esta construção em seu artigo “Sur Une Courbe Dont Tout Point est Un

Point de Ramification” publicado na revista Comptes Rendus Mathematique Academie des

Sciences, Paris, em 1915.

Figura: Wacław Sierpiński (1882-1969).
Fonte: Wikimedia Commons.

Usando a linguagem de programação Pascal, produzimos um software para a plataforma Win-

dows que faz a simulação deste jogo:<https://goo.gl/Hi468V>. Nele, o dado foi substituı́do

por uma funç̃ao que gera ńumeros aleatórios de 1 a 6. No software, pode-se determinar quan-

tos ciclos ser̃ao utilizados no jogo e configurar se o ponto inicial deve ser gerado dentro ou fora

do triângulo inicial. Uma vers̃ao do Jogo do Caos para plataformas Linux, MacOS, Android

e iOS, feitas com GeoGebra, está dispońıvel neste endereço:<https://ggbm.at/jm8vwxv9>.
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Figura: simulaç̃ao do Jogo do Caos.
Fonte: o autor (<https://goo.gl/Hi468V>).

• Neste paŕagrafo vamos apresentar de forma breve e informal o conceito de dimensão frac-

tal. Para mais detalhes, recomendamos Barbosa (2002) e Peitgen, Jürgens e Saupe (2004).

Considere um segmento de reta dividido em 5 segmentos menores congruentes, um quadrado

dividido em 32 = 9 quadrados menores congruentes e um cubo dividido em 23 = 8 cubos

menores congruentes, conforme a figura a seguir.

Observe que o segmento de reta foi dividido emN = 5 peças semelhantes ao segmento inicial

e que a raz̃ao de semelhançáe M = 5. Qualé a relaç̃ao entreN e M? Resposta:N = MD,

com D = 1. No caso do quadrado, este foi dividido emN = 32 = 9 peças semelhantes ao

quadrado inicial e a razão de semelhança, neste caso,éM = 3. Qualé a relaç̃ao entreN eM?

Resposta:N = MD, comD = 2. Por fim, o cubo foi dividido emN = 23 = 8 peças semelhantes

ao cubo inicial e a raz̃ao de semelhança, neste caso,é M = 2. Qualé a relaç̃ao entreN e

M? Resposta:N = MD, comD = 3. Este procedimento pode ser usado para definir o que

se é conhecida comodimens̃ao fractal de Hausdorff-Besicovitch(ou, mais simplesmente,

dimens̃ao de Hausdorff): a dimensão D é tal queN = MD, comN o número de peças eM

o fator de escala, istóe,D = log(N)/ log(M). Vejamos um exemplo: considere o triângulo de
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Sierpínski, um fractal obtido a partir de um triângulo equiĺatero dividindo-o em 4 triângulos

equiĺateros menores e removendo-se o interior do triângulo equiĺatero central recursivamente.

Note que, para se obter a peça da etapa seguinte da construção, s̃ao necesśariasN = 3 peças

da etapa anterior e que a razão de semelhança entre a peça maior e as peças menoreséM = 2.

Assim, a dimens̃ao de Hausdorff do triângulo de Sierpiński é

D =
log(N)
log(M)

=
log(3)
log(2)

= 1,585. . . .

Considere agora o floco de neve de Koch: em cada nova etapa da construção,é preciso dividir

cada lado da etapa anterior emN = 4 partes e, ao se comparar as partes semelhantes do

contorno, vemos que a razão de semelhançáe M = 3. Assim, a dimens̃ao de Hausdorff do

floco de neve de Koch́e

D =
log(N)
log(M)

=
log(4)
log(3)

= 1,2618. . . .

Note que a dimensão de Hausdorff ñao precisa ser um número inteiro. Em um certo sentido,

a dimens̃ao fractal pode ser pensada como medida numérica da rugosidade do fractal, com

base na autossimilaridade. Portanto, uma curva com dimensão 1,2618é mais rugosa que

uma curva de dimensão 1, como um segmento de reta; masé menos rugosa que uma curva

de dimens̃ao 1,5, por exemplo. Existem outras formas de se definir uma dimensão fractal,

além da dimens̃ao de Haussdorf. Vale ressaltar que os fractais não precisam ser curvas: eles

podem ser superfı́cies ou śolidos. No endereço:<https://goo.gl/wUtdIF> você encontraŕa

uma construç̃ao do GeoGebra que, usando conjuntos de Cantor e produtos cartesianos, exibe
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um fractal com uma dimensão pŕe-estabelecida.

• Segundo Stewart (2016), o famoso conjunto de Mandelbrot pode ser descrito da seguinte

maneira: considera-se a função fc(z) = z2 + c como uma funç̃ao complexa (istóe, deC

emC) e, ent̃ao, calcula-sefc(0) = c, e áı se formafc( fc(0)) = c2 +c, ent̃ao fc( fc( fc(0))) =

(c2 + c)2 + c, ent̃ao fc( fc( fc( fc(0)))) = ((c2 + c)2 + c)2 + c, e assim por diante. H́a duas

possibilidades principais: ou todos os números complexos na sequência acima permanecem

dentro de uma região limitada do plano complexo ou não. Colore-se de preto os valores de

c para os quais a sequência permanece dentro de uma região limitada e de branco aqueles

que “escapam para o infinito”. Então o conjunto de todos os pontos pretosé o conjunto de

Mandelbrot.

Figura: o conjunto de Mandelbrot.
Fonte: Wikimedia Commons.

Ainda, segundo Stewart (2016), apesar de aparentemente o conjunto de Mandelbrot em si não

ter qualquer aplicaç̃ao pŕatica, eleé um dos sistemas dinâmicos ñao lineares mais simples
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com base nos ńumeros complexos e, por isso, tem atraı́do muita atenç̃ao de mateḿaticos que

buscam prinćıpios gerais que possam ter aplicação mais ampla. E ele também demonstra um

ponto “filośofico” fundamental: regras simples podem levar a resultados complicados.

• Apesar do documentário ñao tratar especificamente do Teorema de Pitágoras, voĉe, professor,

pode fazer uma discussão com seus alunos sobre os significados atribuı́dosàs letras em uma

fórmula usando, para isto, o trecho (08:51-08:54) do documentário. Neste trecho, o plano

de fundo do v́ıdeo exibe o Teorema de Pitágoras da seguinte forma:a2 +b2 = c2, utilizando

a letrac para a hipotenusa e as letrasa e b para os catetos, diferentemente do que fazem

tradicionalmente os livros didáticos nacionais.́E fundamental que os alunos percebam que,

mantendo-se o significado, letras diferentes podem ser usadas, istoé, mais importante do que

quais letras usar está o significado que elas têm.
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