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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo o Ensino de Matemática 
com o auxílio do software GeoGebra. Optou-se por 
trabalhar conteúdos matemáticos relacionados à 
Geometria Fractal. Este trabalho envolveu as seguintes 
etapas: (1) Pesquisa bibliográfica sobre os temas 
GeoGebra e Geometria; (2) Pesquisa sobre trabalhos que 
envolvem Geometria Fractal e GeoGebra no Ensino 
Médio; (3) Estudo do software GeoGebra; (4) Estudo de 
Geometria Fractal; (3) Construções de Fractais no 
GeoGebra; (4) Elaboração de uma apostila para o Ensino 
Médio utilizando o GeoGebra e a construção de Fractais 
para abordar conceitos de Geometria Plana. 

Introdução  

O uso das tecnologias digitais está cada vez mais 
presente em nosso dia a dia, inclusive na educação. Uma 
proposta de aplicar as tecnologias é com o uso do 
software GeoGebra. Por meio dele podem ser construídas 
várias figuras geométricas, entres elas os Fractais.  
Segundo Sallun (2005): “Um fractal é uma figura que pode 
ser quebrada em pequenos pedaços, sendo cada um 
desses pedaços uma reprodução do todo.  

Os Fractais podem ser associados a conteúdos de 

diversos níveis educacionais. O objetivo deste trabalho é 

fazer uma busca de referenciais teóricos sobre GeoGebra 

e Fractais e elaborar materiais para que os professores 

possam utilizá-los durante as aulas de Matemática. 

Material e Métodos 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica com 
os temas “GeoGebra” e “Geometria Fractal”. A Geometria 
Fractal é chamada a Geometria da Natureza, já que esta 
possui representação de elementos da natureza já 
conhecidos, o que a torna mais fácil de associar a outras 
áreas do conhecimento e facilita o entendimento do aluno.  
Nos Fractais é possível observar um padrão, esse padrão 
é obtido graças as suas propriedades: Autossimilaridade 
e Complexidade Infinita, além da Dimensão. Ao 
associarmos a Geometria Fractal ao GeoGebra podemos 
tornar sua representação mais simples e atrativa, 
principalmente aos olhos dos alunos.  No Ensino Médio a 
Geometria Fractal pode ser relacionada a conteúdos 
como por exemplo logaritmos, progressões aritméticas, 
progressões geométricas e geometria euclidiana. 
Os Fractais possuem um lugar de importância no 
aprendizado, podendo ser utilizado em diversos meios. O 
escolhido para ser trabalhado neste projeto foi o Jogo do 
Caos.  Segundo Adami et al (2018) o Jogo do Caos é um 
algoritmo que tem por objetivo atingir um triângulo no 
interior de um triângulo de Sierpinski com três iterações.  

Após a revisão de literatura e o estudo do GeoGebra e 
Fractais foram elaborados materiais sobre o tema 
proposto, os quais serão apresentados na próxima seção. 

Resultados e Discussão 

Os principais resultados obtidos durante a execução 
deste projeto foram a publicação de um artigo no II 
Simpósio Integrado de Matemática (SIGMAT), construção 
de Fractais no GeoGebra e a elaboração de uma apostila 
intitulada por “GeoGebra e Fractais no Jogo do Caos”. 
O artigo do SIGMAT de Kielt e Oliveira (2019) apresenta 
uma breve introdução aos Fractais, GeoGebra; alguns 
Fractais famosos e Fractais na natureza. 
A apostila elaborada inicia com uma introdução sobre a 
Geometria Fractal. A segunda seção apresenta alguns 
conceitos básicos sobre o software GeoGebra. Na 
terceira seção são apresentadas as construções dos 
Fractais no GeoGebra (Triângulo de Sierpinski, Árvore 
Pitagórica, Árvore Fractal, Curva de Koch e Floco de Neve 
de Koch). A seção 4 apresenta o Jogo do Caos. 
Finalizando a apostila é realizado um estudo dos 
conceitos de Geometria Plana envolvidos na construção 
do Jogo do Caos.   

Conclusões 

Neste trabalho apresentamos uma proposta de inserção 
do software Geogebra e Geometria Fractal no Ensino 
Médio. 
Verificamos que a construção de Fractais no GeoGebra é 
bem mais simples, se comparado com a construção com 
lápis e papel.  
Durante a elaboração da apostila foi possível observar as 
aplicações da Geometria Fractal no conteúdo de 
Geometria Plana. 
A Geometria Fractal desperta a curiosidade e interesse 
dos alunos pela Matemática e pode ser abordada para 
trabalhar diversos conteúdos. 
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