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Os fractais são objetos gerados através de operações matemáticas recursivas, ou seja, resultam de re-
petições de um mesmo processo matemático - o que lhes confere complexidade infinita. Como consequência,
criam-se estruturas autossimilares:  mantêm essencialmente o mesmo aspecto em diferentes escalas,  sendo
cada parte uma cópia aproximada do todo. Estes padrões são encontrados em muitos lugares na natureza. Por
exemplo, flocos de neve, folhas de samambaia, brócolis romanescos, galhos de árvore, as trajetórias de raios
em uma tempestade, bacias hidrográficas, etc. Por sua beleza, complexidade e extensas aplicações, a geome-
tria fractal vem ganhando cada vez mais espaço no cenário científico, despertando interesse  nas mais diversas
áreas, como por exemplo, mineralogia, ecologia, economia, biologia, etc. Além disso, são figuras geométricas
caracterizadas por apresentarem dimensão fracionada – a dimensão fractal.  Por essas características peculia-
res, enxergamos nessa temática um enorme potencial em articular os conteúdos de física e matemática, visan-
do concretizar um dos desafios de extrema importância para a educação, a saber, o ensino multidisciplinar. O
desenvolvimento de propostas centradas em temas plurais e interdisciplinares se apresenta como uma tentativa
de minimizar o notório distanciamento entre a ciência ensinada nas escolas e a ciência praticada nos laborató-
rios de pesquisa. A metodologia utilizada na pesquisa foi teórico-prática. Inicialmente, realizamos uma exten-
sa revisão bibliográfica dos pressupostos teóricos da pesquisa. Em seguida, elaboramos e apresentamos uma
proposta de intervenção inteiramente nova para o ensino médio, baseada em um método recentemente propos-
to para caracterizar a rugosidade de uma superfície por meio de padrões de speckle, que em geral, apresentam
dimensão fracionada. A proposta consiste numa atividade experimental que utiliza fenômenos básicos da ópti-
ca para geração de uma imagem fractal - os padrões de speckle. Trata-se de uma abordagem experimental,
acessível e factível, facilmente ajustável à realidade de uma escola pública uma vez que se utiliza de materiais
de baixo custo, softwares livres e exige pouco tempo para sua aplicação. Atualmente, trabalhamos na avalia -
ção da eficácia da proposta de intervenção por meio da análise do discurso.
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