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RESUMO 

O presente trabalho, oriundo das atividades desenvolvidas na disciplina de História da 

Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal da Universidade Federal de 

Uberlândia ICENP-UFU, tem como cerne profundar estudos sobre a Geometria Fractal, 

abordando os Fractais Africanos. Utilizamos como metodologia, a pesquisa bibliográfica, 

buscando delinear conceitos e apresentar um assunto pouco debatido nos ambientes 

educacionais.Este trabalho tem como objetivo evidenciar a geometria fractal africana, pois em 

nossos estudos relacionados a geometria fractal, há uma escassez de materiais relacionados a 

cultura africana. Espera-se que este trabalho possa ampliar olhares para o ensino e 

aprendizagem que valorize os saberes africanos e afro-brasileiros, buscando propiciar aos 

educandos um ensino de qualidade que oportunize conhecer a contribuição dos negros na 

História da Matemática 
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INTRODUÇÃO  

 
Nas últimas décadas as pesquisas em Educação Matemática e em ensino de 

Geometria têm crescido de forma significativa em diversas regiões do mundo, Barbosa 

(2005). Porém, ainda não afirmam onde a matemática foi descoberta, mas evidenciam que 

antes de se pensar a geometria que conhecemos atualmente, o homem de forma 

subconscientemente criou pensamentos e projeções obtendo um modo de assemelhar e ver o 

mundo.  

O pensamento abstrato e a materialização do pensamento foram precursores para a 

criação das definições de uma geometria euclidiana, a mais utilizada em teorias e explicações 

que permeiam os contextos sócio-culturais de vivência dos seres. Neste trabalho realizaremos 

uma abordagem sobre a Geometria Fractal e sua possibilidades de ensino e aprendizagem em 
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matemática, pensando para além de duas e três dimensões, ditas estas convencionais pelos 

pesquisadores em Educação Matemática. 

Os fractais inseridos neste campo das geometrias não euclidianas descrevem 

situações que não possuem explicações clássicas, destacamos que suas principais aplicações 

ocorrem nas áreas de ciências, tecnologias e arte geradas por meios tecnológicos, Barbosa 

(2005). 

O presente trabalho é fruto das leituras e reflexões realizadas na disciplina de 

História da Matemática, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU/CAMPUS PONTAL), 

ofertada no curso de Licenciatura em Matemática nos períodos finais, cujo objetivo consiste 

na construção de conhecimentos em História da Matemática, por meio dos saberes e 

desenvolvimento histórico-social de cada civilização estudada, buscando refletir as 

construções históricas e sua relevância academicamente e socialmente.  

Analisaremos dentro do estudo de Geometrias Fractais o recorte histórico de seu 

surgimento, dissertando sobre as primeiras populações em África, buscando evidenciar a 

geometria presente nas construções, materiais utilizados, objetos, vestimentas entre outros. 

Ressaltamos que o campo estudado não possuí os conhecimentos e definições que utilizamos 

atualmente, faremos deste modo uma volta a milhares de anos atrás para analisar as 

contribuições dos saberes empregados, praticamente construídos de forma empírica, 

dialogando sobre os significados, seus contextos históricos e o surgimento da geometria em 

territórios pouco discutidos pelos autores matemáticos.  

O objetivo desta pesquisa de cunho bibliográfico se pauta em evidenciar que a 

matemática formal que conhecemos é precedida de conhecimentos informais, constituída de 

saberes que precedem de contextos especulativos, mediados pela reflexão crítica em situações 

práticas e teóricas, oriunda do contexto sócio-cultural com fortes contribuições para o 

desenvolvimento da Matemática.  

Para além das contribuições que as Geometrias Fractais ofertam para nossa reflexão 

sobre um processo de informalidade para a matemática, buscaremos refletir sobre a 

implementação da Lei 10639/03 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-

brasileira nas instituições de ensino, destacando nesta obra a descolonização do currículo, 

buscando a reflexão sobre a contribuição de saberes invisibilisados.  
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Respaldamo-nos na Lei 10639/03 como subsídio para contemplar a escolha da 

temática como elaboração de atividades no contexto educacional. As abordagens propiciadas 

pela referida Lei nos convidam a experienciar novas práticas em sala de aula, na busca por 

uma sociedade mais justa e igualitária, respeitando as diversidades e contemplando o resgate 

cultural e histórico de um povo, ensinando o conteúdo matemático sem perda de generalidade, 

porém com uma metodologia aprazível que possa despertar novos olhares referentes ao ensino 

de matemática, utilizando da história, trabalhando de forma interdisciplinar. 

Sob este viés, nosso pesquisa busca realizar uma abordagem referente ao conteúdo de 

geometria, realizando uma abordagem histórico-cultural do ensino de matemática e das 

Geometrias Fractais, objetivando um ensino que não seja discriminatório, e sim 

emancipatório, resgatando valores da cultura africana e afro-brasileira, contextualizando a 

história e a matemática. 

 

REFLETINDO SOBRE A GEOMETRIA FRACTAL  

 

Estudos iniciais sobre a geometria fractal, destacam que ao final do século XIX e 

início do século XX, os matemáticos apresentavam dificuldades para materialização de alguns 

objetos presentes na natureza através da geometria euclidiana, o matemático francês Benoit B. 

Mandelbrot conseguiu associar alguns objetos e fenômenos da natureza, desenvolvendo a 

geometria fractal Rabay (2013). 

 

São inumeras as formas que se explicam pela geometria fractal – essas curvas 

invariantes, qualquer que seja a escala de observação: um detalhe aumentado é 

idêntico ao conjunto do qual ele se originou. O formato das nuvens ou as flutuações 

das bolsas de valores são hoje em dia resolvidos com essa ferramenta matemática, 

usada também para decifrar a arquitetura e o urbanismo africanos. (EGLASH, 

2005b, p. 66). 

 

Mandelbrot dava origem a palavra fractal que origina a palavra fractus (quebrado), 

visto que houve vários acontecimentos anteriores aos quais contribuíram para que esta 

iniciativa surgisse. Os fractais são representações geométricas abstrata de uma beleza 

inacreditável com padrões complexos que há uma repetição indefinidamente, mesmo limitado 

a uma série finita. 
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Figura 1 - Mundo Escondido (Fractais) 
 

 

 
 

Fonte: http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/ 

 

Segundo Barbosa (2002), George Cantor no ano de 1883, publicou um trabalho 

intitulado “Conjunto de Cantor”, no qual sua construção se dava no seguinte exemplo. Dado 

um seguimento de reta qualquer, em seguida divide-se o seguimento em três partes iguais e 

elimine, sempre o seguimento central, repetindo assim o processo indefinidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/
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Imagem 2 – “Conjunto de Cantor” 

 

 

Fonte: http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/ 

 

Barbosa (2002) aponta que no ano de 1980, Giusepe Peano dedicou seus estudos de 

forma mais aprofundada dando ênfase a sua curva mais conhecida, destacando as noções de 

continuidade e dimensões,preenchendo de forma contínua uma região plana quadricular. Seu 

meio de construção utiliza inicialmente um seguimento de reta qualquer, posteriormente 

substitui-se por uma curva que contém 9 segmentos.  

 

Imagem 3– Curva de Giusepe Peano (1858-1932) 

 

   
Fonte:http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/ 

 

Dando seguimento aos principais autores relacionados a geometria fractal, Barbosa 

(2002), cita David Hilbert, que no ano de 1891, publicou sua curva de cobertura da superfície 

http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/
http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/
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de um quadrado. Sua construção se dá pelos seguintes passos. Considere um quadrado e 

divide-se em quarto partes, dando início a curva com três seguimentos consecutivos com 

extremos em seus pontos. Após isso, substituir cada quadrado por novos quatro quadrados e 

proceder sucessivamente. 

 

Imagem 4 - Figura: Curva de David Hilbert (1862-1943) 

 

Fonte:http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/ 

 

De acordo Barbosa (2002), Helge Von Koch introduziu sua curva no período de 

(1904 – 1906), onde sua construção foi feita a partir da consideração de um segmento de reta, 

dividindo este seguimento em três seguimentos iguais, onde foi substituído por quatro 

congruentes, intermediário, por um triângulo eqüilátero sem sua base. Foi substituído cada um 

dos segmentos, e assim sucessivamente e iterativamente. 

 

Imagem 5 - Figura: Curva de Helge Von Koch (1870-1924). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/ 

 

 

 

http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/
http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/
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Waclaw Sierpinski (1882-1969), em 1916 apresenta sua curva, onde a construção era 

inicia de um segmento de reta e o triângulo equilátero tendo este seguimento como seu lado, 

em seguida substituiu o segmento por uma poligonal de três segmentos formando os três lados 

de um trapézio isósceles com vértices nos extremos do segmento inicial e nos pontos médios 

dos outros dois triângulos, realizado a troca de cada segmento anterior por três segmentos, em 

cada um dos 4 triângulos equiláteros de vértices nos pontos médios, com exceção do central, 

repetindo a ação. 

 

Imagem 6 - Figura: Curva de Waclaw Sierpinski (1882-1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/ 

 

Os Fractais têm aplicações em diversas áreas dentre elas temos: (física, biologia, 

geologia, astrofísica). Para Barbosa (2002), a geometria dos Fractais está relacionada a ciência 

chamada CAOS (oriundas da natureza com enfoque mais adequado a sua complexidade). Os 

fragmentos belos e complexos das estruturas da geometria proporciona uma certa ordem ao 

CAOS, considerada como a sua linguagem buscado padrões em um sistema por vezes 

aparentemente aleatórios. Tanto a geometria Fractal quanto o CAOS, se desenvolveram 

principalmente pelo rápido aperfeiçoamento das tecnologias computacionais, sendo seu 

propulsor o seu inegável apelo estético, sendo inserida no domínio das artes.   

 

 

 

 

http://www.astropt.org/2013/09/14/fractais-a-dimensao-escondida/
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FRACTAIS AFRICANOS 

 

Aos estudos direcionados sobre Fractais, encontramos pouco exemplares com rigor 

teórico que pudessem embasar nossa pesquisa, quando pensamos nos Fractais de origem 

Africana, obtivemos ainda mais dificuldade. Mediante a busca realizada podemos identificar 

os fractais africanos em diversas situações do cotidiano das populações africanas, sendo 

encontrados na arquitetura, urbanismo e diversos outros contextos. 

Diante das abordagens, o Outor Ron Eglash, realizou seus estudos enfatizando a 

cultura Africana por meio das associações matemáticas relacionadas aos fractais. Em seu livro 

African Fractals Modern Computing and Indidgenous Desing, onde ele realiza reflexões de 

modo que formalizem as ideias procedentes aos estudos de fractais, o mesmo  realiza uma 

convergência da matemática tradicional com as relações construídas junto as obras Africanas.  

Dentre as diversas imagens presentes, utilizaremos de uma vila no sul da Zâmbia, 

que em sua estrutura apresenta o urbanismo presente nas construções do povo Ba-Ila, a 

mesma, possui um diâmetro de aproximadamente 400 metros, sendo associado a um 

gigantesco anel.De acordo com Eglash (2007) “Os anéis que representam os cercados 

familiares ficam mais e mais largos à medida que você vai para tras e aí você tem o anel do 

chefe aqui em direção ao fundo e o anel da família do chefe neste anel”. 

 

 

 

 

Figura 7:Modelo da Vila Ba-Ila. 
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Fonte:Eglash (1999, p. 27). 

 

Ainda relacionado ao urbanismo, o autor mostra a aplicabilidade dos fractais 

encontrados nas Aldeias da Etnia Kirdi, fronteira da Nigéria com Camarões, a figura 

apresente pequenos silos circulares e celeiros circulares maiores em espiral dentre de três 

grandes recintos de pedra, que fazem outro espiral a partir de um ponto central que é a parte 

quadrada. Eglash (1999). Sua construção não se baseia somente na realização de uma 

repetição, mas, possuí uma organização sistemática de crescimento que origina um algoritmo, 

convertendo a medida do volume em números de silos e estes arranjados em espirais, 

determinado pelo conhecimento do rendimento agrícola. 

 

Figura 8: Figura: Modelo da Vila Ba-Ila. 

 

 

Fonte: Eglash (1999, p. 27). 

   

O autor em seu livro, continua a realizar as evidências que os fractais africanos estão 

presentes na confecção de tecidos, utilizados pelas populações africanas, em ritos e no 

cotidiano, os povos de África acreditavam que a construção deste cobertor estava ligado a 

energias positivas que são vitais, o tecido evidenciado abaixo, representa um cobertor 

confeccionado durante uma cerimônia de casamento. Acreditava-se que se o tecelão 

interrompesse o ciclo de construção poderia resultar no óbito do ente querido.  
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[...] o verdadeiro espírito da Matemática é a capacidade de modelar situações reais, 

codificá-las adequadamente, de maneira a permitir a utilização das técnicas e 

resultados conhecidos em um outro contexto, novo. Isto é, a transferência de 

aprendizado resultante de uma certa situação para uma situação nova é um ponto 

crucial do que se poderia chamar aprendizado da Matemática, e talvez o objetivo 

maior do seu ensino. (D’AMBROSIO, 1986, p. 44). 

 

É sob este olhar que buscamos identificar nos Fractais Africanos modos de relacionar 

os conhecimentos das produções realizadas em África, buscando estabelecer uma relação 

entre a teoria e a prática alicerçando os saberes dos povos e o conhecimento matemático 

presente em nossa contemporaneidade.  

 

ao reconhecer que os indivíduos de uma nação, de uma comunidade, de um grupo 

compartilham seus conhecimentos, tais como a linguagem, os sistemas de 

explicações, os mitos e cultos, a culinária e os costumes, e têm seus comportamentos 

compatibilizados e subordinados a sistemas de valores acordados pelo grupo, 

dizemos que esses indivíduos pertencem a uma cultura. (D`AMBROSIO, 2002, p. 

18) 

 

As definições nos permitem a aproximação de uma cultura dos costumes de um povo 

que se relaciona intrinsecamente com o que conhecemos hoje como cultura, sendo esta formas 

de conhecimento de grupos, para viver em sociedade. 

 

Figura 9 : Cobertor Fractal. 
 

 

Fonte:https://www.matematicaefacil.com.br/2016/07/matematica-continente-africano-fractais.html. 

    

Diante das abordagens realizadas pelo autor,relacionadas a geometria fractal 

Africana, é possível nos embasar teoricamente sobre o como trabalhar com esse tipo de 

conteúdo perante ao ensino e aprendizagem em matemática, sua importância e as relações que 

se estabelecem neste processo, se caracterizando em tornar evidente uma cultura que tem 

fortes contribuições na história da humanidade e nos conhecimentos matemáticos presentes e 

ainda vivos em nossa atualidade.  

 

https://www.matematicaefacil.com.br/2016/07/matematica-continente-africano-fractais.html
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CONCLUSÃO 

 

Podemos assim refletir como ainda são carentes as pesquisas que retratam a 

Geometria Fractal, tais abordagens poderiam humanizar o ensino de matemática e apresentar 

novas formas de interpretar a matemática por meio de diversas culturas. Evidenciamos neste 

trabalho a contribuição da cultura Africana para o ensino da Geometria Fractal, sendo 

precursor para enxergar em seu cotidiano as aplicações realizadas e o desenvolvimento do 

pensamento matemático em uma cultura pouco divulgada.  

Se torna de suma importância reconhecer uma história que tenha as marcas do povo 

negro, e suas contribuições para a construção das ciências que utilizamos e reconhecemos 

como centro da inteligência. Tal pensamento ainda oprimi e segrega a população negra os 

deixando a mercê de uma sociedade racista que os caracteriza como inferiores.  

Nossa proposta com este trabalho busca constituir um espaço presente em nossos 

ambientes escolares que promova a criticidade, valorizando suas origens e identidades, não 

impondo que haja matemática ou forçando um modelo matemático, mais possibilitando que 

os alunos possam ter contato com os estudos para as relações étnico-raciais, como uma das 

possibilidades de ensino e aprendizagem, propiciando uma série de reflexões sobre a 

matemática, por meio do conhecimento e desenvolvimento histórico-social dos povos e 

civilizações estudados. 

Deste modo buscamos ampliar diálogos para uma educação que não seja excludente 

ou classificatória, contemplando as necessidades de um ensino justo crítico e que tenha real 

significado na vida dos educandos, constituindo um espaço escolar justo, igualitário e 

pensante. 
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