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Resumo 

 

     É constatação geral que nossos alunos finalizam o 

ensino médio sem o aprendizado dos conteúdos 

ligados à Física. Temos em nossa interpretação que 

essa realidade aparece porque o conhecimento é 

globalizado, ou seja, nossa escola não trata o indivíduo 

e sim a turma; como consequência não há o 

aprendizado. Acreditamos que a individualização da 

escola seja o caminho, mas como é possível 

individualizar a materialização do conhecimento 

científico e levar o estudante ao aprendizado? 

     Este trabalho visa introduzir uma nova estratégia 

para o aprendizado dos conceitos de física. Ela é 

embasada na necessidade de materialização do 

conhecimento através da escrita. O aluno interage com 

o objeto em estudo e a cada ato, ele registra o motivo 

de sua ação. Em seguida, executa a ação para 

posteriormente analisar, concluir e registrar o 

resultado obtido da ação. É também uma visão 

diferencial porque não considera o aprendizado efetivo 

acontecendo pelo resultado e sim pelo caminho que 

devemos percorrer até ele. O resultado é uma pura 

consequência do aprendizado. 

     No ensino médio da rede estadual temos um grande 
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número de alunos por turma. Além do mais, temos o 

ensino por blocos com 4 aulas semanais e apenas um 

semestre para cumprir o currículo sendo as aulas 

experimentais abolidas nessa condição. No colégio 

Estadual Wolf Klabin experimentos são preparados e 

apresentados no final do semestre. É obvio que ficam 

muito a desejar pois o tempo é insuficiente para se 

materializar o conhecimento. 

     Na tentativa de superar essa realidade é que se 

propõe esta unidade temática. Trabalharemos as leis 

básicas da ótica geométrica numa visão diferenciada 

em que se concebe que a materialização do 

conhecimento ocorre na medida em que se registra o 

pensamento antes mesmo de se realizar a ação. Em 

seguida a ação, se confronta o resultado com a ação 

planejada e se reescreve o próximo ato da ação. 

     Com essa unidade didática espera-se contribuir 

com a inclusão, discussão e interpretação do 

conhecimento do aprendiz afim de que esse possa 

materializar o seu próprio conhecimento. Tem-se a 

convicção de que o aprendiz terá seu interesse 

despertado se ele materializar o seu conhecimento 

sobre o fenômeno Físico estudado. 

Palavras-chave  Experimentação, refração, reflexão, óptica  

Formato do Material 

Didático 

Unidade didática 

Público Alvo  Alunos do ensino médio 
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1 - TEMA DE ESTUDO 

 Lei da reflexão e refração.  

 

2 - TÍTULO 

 As leis da reflexão e refração como forma básica para o entendimento 

dos princípios da ótica geométrica.  

 

3 - APRESENTAÇÃO 

 Este caderno temático propõe a realização de atividades experimentais 

que permitam a materialização dos conhecimentos físicos relacionados às leis 

da reflexão e refração. Do ponto de vista experimental as atividades aqui 

apresentadas se diferenciam porque propõem o registro escrito das ações antes 

que elas sejam executadas. Ou seja, o aluno utiliza seu conhecimento para 

realizar uma ação e não o contrário em que o aluno primeiro executa uma 

ação para posteriormente “criar o seu conhecimento”. 

 O formato de trabalho aqui apresentado objetiva perceber se os alunos 

materializaram o seu conhecimento. Nesse caderno temático queremos 

investigar como se dá a geração do próprio conhecimento, no que consiste o 

ato de pensar e como se dá a interação social com o próprio conhecimento. 

Temos como premissa que nós professores não transferimos conhecimento a 

ninguém, apenas servimos como exemplo e mostramos o caminho a seguir. 

 

  

4 - ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 Este caderno temático foi elaborado a fim de que o aluno possa realizar 

suas atividades dentro de uma visão diferente. O aluno primeiro planeja e 

registra por escrito a ação e o motivo que levou a escolher pela ação. Em 

seguida, executa a ação para posteriormente analisar, concluir e registrar o 

resultado obtido da ação. É também uma visão diferencial porque não 

considera o aprendizado efetivo acontecendo pelo resultado e sim pelo 

caminho que devemos percorrer até ele. O resultado é uma pura consequência 

do aprendizado. Feito isso, e baseado no próprio resultado, o aluno decide e 
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registra pela próxima ação. O conhecimento vais e materializando a cada 

etapa. 

 Reparemos que o processo é realizado pelo aluno e não pelo professor. 

Entretanto, para que a atividade tenha êxito, o professor deverá ter o domínio 

da realização das atividades propostas. O importante é que o professor tenha a 

percepção de auxiliar o aluno a realizar a conexão entre o conhecimento 

presente e o conhecimento a ser aprendido. O professor deve propor 

atividades dando sugestões de como realizar e de como proceder para se 

atingir o objetivo de cada aula. O professor deve ser o exemplo de como 

proceder para se atingir o objetivo final.  

      As atividades deverão ser realizadas no contra turno do horário das aulas. 

Serão selecionados 20 alunos do Ensino Médio para participarem das 

atividades. Esses 20 alunos serão divididos em 4 grupos de 5 alunos. 

       Para a utilização desse caderno temático, necessita-se previamente de 

alfinetes longos de costura, um pedaço de EVA com tamanho A4 (folha de 

papel sulfite) e papel sulfite A4, dois espelhos planos (100 x 150) mm, dois 

blocos (de madeira ou outro material qualquer) para manter os espelhos na 

posição vertical, um bloco de vidro na forma de paralelepípedo (30 x 40 x 

100) mm, régua e caneta, um laser pointer, uma lanterna pequena. Também 

são necessários alguns vídeos que somente serão disponibilizados após a 

execução do curso. 

 Para a produção do bloco de vidro é preciso pedir ajuda a uma 

vidraçaria. Para isso corta-se três pedaços de vidro 10 mm de espessura no 

tamanho (40 x 100) mm e depois cola-se os três pedaços com cola de silicone 

incolor. Cuidado especial para que não fiquem bolhas entre os vidros no 

processo de colagem.  
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5 - MATERIAL DIDÁTICO 

 

 Nesse capítulo detalharemos a cada um dos oito encontros que serão 

realizados no decorrer do curso. 

 5.1 - Encontro 1  

 Esse é um encontro fundamental para o entendimento da proposta de 

trabalho aqui apresentada. Nele o aluno deverá mudar sua postura frente ao 

aprendizado. É função do professor demonstrar ao aluno a diferença entre o 

aluno passivo (aquele que possui a postura de apenas receber o conhecimento) 

e o aluno ativo (aquele que cria o seu conhecimento). A cada atividade 

realizada pelo aluno, o professor deve enfatizar a confiança e a autoestima do 

aluno. É responsabilidade do aluno seguir as orientações realizadas pelo 

professor.  

 Nesse encontro utiliza-se um experimento com um alfinete de costura. 

Basicamente o experimento é realizado iluminando-se com uma lanterna um 

alfinete espetado perpendicularmente numa placa de EVA. É função do aluno 

descrever o que ele vê no experimento enquanto ele realiza uma volta 

completa em torno do alfinete. O aluno não pode utilizar desenhos para 

representar suas observações. Tudo deve ser feito através da descrição 

manuscrita. 

 É nessa fase que defendemos o aprendizado. O aluno utiliza de suas 

palavras e de seus significados para criar seu conhecimento sobre o que ele 

está percebendo na interação dele com o objeto em estudo. É proposição de 

que o que se escreve é a última versão do se pensou, e, portanto, é nessa 

passagem que se cria o conhecimento individual [1]. 

 Ao final da atividade os alunos deverão responder aos seguintes 

questionamentos por escrito e em folha específica: 

1) O que aprendi de novo nesse encontro? 

2)  O que eu já sabia e que me levou ao entendimento dos conceitos 

físicos envolvidos? 

3) Qual o aprendizado principal que podemos evidenciar do encontro 

realizado? 

 

 Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 
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 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno. 

 - Direcionar a atividade para a elaboração de um vocabulário propício 

para o entendimento dos conceitos físicos envolvidos; 

 - Orientar a realização dessa primeira atividade; 

 - Elaborar a escrita dessa primeira atividade; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas pelo professor e por si; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Propiciar o entendimento de como as atividades deverão ser 

realizadas; 

 - Dar o entendimento físico de que visualizamos objetos porque esses 

refletem luz na direção de nossos olhos; 

 - Entender que existem objetos com luz própria. 

 

5.2 - Encontro 2 

 Nesse encontro retornaremos ao tema principal de aprendizado 

realizado no encontro 1. É um encontro que irá auto verificar o crescimento 

em conhecimento dos alunos em relação a duas questões: a conceituação 

física central do encontro 1 e da estruturação da metodologia de aprendizado 

empregada pelo aluno. 

 Para isso serão realizados três experimentos: 

1 - Um laser de baixa potência será acionado e direcionado para uma parede. 

Os alunos terão que descrever o que veem. 

2 – O laser do experimento 1 será mantido ligado e o professor jogará um 

pouco de pó de giz na região do feixe. Os alunos deverão explicar o que 

observaram e descrever o experimento. 

3 – O professor irá acionar um laser com um pouco mais de potência. Os 

alunos deverão descrever o que observaram. 
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Em continuação, o professore colocará como desafio: a explicação das fases 

da luz em duas condições: 

a. a partir da lembrança dos alunos. 

b. com o material fornecido pelo professor que constará de uma lâmpada e 

duas bolas de isopor: uma representando a terra e a outra a luz. 

Ao final da atividade os alunos deverão responder aos seguintes 

questionamentos por escrito e em folha específica: 

1) O que aprendi de novo nesse encontro? 

2)  O que eu já sabia e que me levou ao entendimento dos conceitos 

físicos envolvidos? 

3) Qual o aprendizado principal que podemos evidenciar do encontro 

realizado? 

 

Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno. 

 - Direcionar a atividade para a elaboração de um vocabulário propício 

para o entendimento dos conceitos físicos envolvidos; 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas por si; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar sobre o entendimento de como as atividades devem ser 

realizadas; 

 - Confirmar o entendimento físico de que visualizamos objetos sem luz 

própria porque esses refletem luz na direção de nossos olhos; 

 - Entender a formação das fases da luz. 
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5.3 - Encontro 3 

 Esse encontro irá introduzir ao aluno a lei da reflexão. Para isso será 

utilizado um experimento simples com alfinetes e um espelho plano. O 

espelho é posicionado com sua superfície refletora perpendicularmente ao 

plano da mesa e sobre uma placa de EVA. Inicialmente posicionasse um 

alfinete em frente ao espelho e conclui-se sobre o experimento. É necessário 

que se redija sobre o experimento e se conclua que somente vemos o alfinete 

porque a luz que foi por ele refletida na direção do espelho é, pelo espelho, 

refletida na direção de nossos olhos. Portanto, vemos objetos no espelho 

porque os objetos refletiram luz na direção do espelho. 

 Em seguida, posicionasse dois alfinetes, alinhados e cuja direção de 

alinhamento forme um ângulo qualquer entre a direção de alinhamento dos 

alfinetes e a normal a superfície refletora. O objetivo do experimento é olhar 

para o espelho e posicionar dois novos alfinetes de maneira que a nova 

direção de alinhamento desses alfinetes coincida com a direção de 

alinhamento das imagens dos dois alfinetes anteriormente posicionados. A 

partir dessa organização se procede para medirmos os ângulos envolvidos. 

Conclui-se a prática com a definição da lei da reflexão. 

 Para finalizar o professor utiliza um laser e demonstra que a luz 

percorre as direções marcadas apenas com a observação da luz refletida pelos 

alfinetes. 

 Ao final da atividade os alunos deverão responder aos seguintes 

questionamentos por escrito e em folha específica: 

1) O que aprendi de novo nesse encontro? 

2)  O que eu já sabia e que me levou ao entendimento dos conceitos 

físicos envolvidos? 

3) Qual o aprendizado principal que podemos evidenciar do encontro 

realizado? 

 

Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno. 
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 - Direcionar a atividade para a elaboração de um vocabulário propício 

para o entendimento da lei da reflexão; 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas por si; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar sobre o entendimento de como as atividades devem ser 

realizadas; 

 - Confirmar o entendimento físico da lei da reflexão; 

 - Aplicar conhecimentos de matemática. 

 

5.4 - Encontro 4 

 Nesse encontro o aluno tem por objetivo descrever situações do dia-a-

dia para que possamos confirmar a materialização da lei da reflexão. Para isso 

serão utilizados dois experimentos: 

1 – Um espelho é posicionado com sua superfície refletora 

perpendicularmente a superfície do EVA. Um alfinete é posicionado em 

frente ao espelho, mas não na frente do espelho. O professor pergunta: 

teremos a formação da imagem do alfinete no espelho? Os alunos descrevem 

o experimento e concluem sobre o resultado. 

2 -  O experimento dois vem de uma observação diária que é utilizada por um 

motorista. O professor pergunta: Por quê e para que o motorista utiliza o 

retrovisor no carro? Como ele funciona? 

3 – Agora o professor posiciona dois espelhos com suas superfícies refletoras 

perpendiculares a superfície do EVA. Os espelhos foram um ângulo reto entre 

si. Um alfinete é posicionado a cerca de 30 mm da superfície de um espelho e 

a cerca de 90 mm da superfície do outro. O professor solicita que os alunos 

tracem os caminhos dos feixes de luz para que possamos visualizar a 

formação de cada uma das imagens formadas nos espelhos. 



11 
 

 Ao final da atividade os alunos deverão responder aos seguintes 

questionamentos por escrito e em folha específica: 

1) O que aprendi de novo nesse encontro? 

2)  O que eu já sabia e que me levou ao entendimento dos conceitos 

físicos envolvidos? 

3) Qual o aprendizado principal que podemos evidenciar do encontro 

realizado? 

 

Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno. 

 - Direcionar a atividade para a elaboração de um vocabulário propício 

para o entendimento da lei da reflexão; 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas por si; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar sobre o entendimento de como as atividades devem ser 

realizadas; 

 - Confirmar o entendimento físico da lei da reflexão; 

 - Aplicar conhecimentos de matemática. 

 

5.5 - Encontro 5 

 Definimos nos dois encontros anteriores a lei da reflexão. Agora 

passaremos a estudar a lei da refração. Para isso faremos uso de um 

experimento com alfinetes. Um bloco de vidro é posicionado sobre a placa de 

EVA. Em um dos lados do bloco utilizamos dois alfinetes para definirmos 

uma direção em relação a normal a superfície do bloco de vidro. O ângulo de 
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abertura é bom que seja inicialmente maior do que 45 graus. Estamos 

interessados inicialmente em definir a lei da refração para depois estudarmos 

as consequências da própria lei. Definida a direção devemos agora olhar 

através do bloco de vidro e posicionar dois novos alfinetes de modo que a 

direção desses seja coincidente com a direção dos alfinetes posicionados do 

outro lado do bloco. Em outras palavras devemos ver os quatro alfinetes 

formando uma única direção quando olhamos por dentro do bloco de vidro. A 

partir daí devemos medir os ângulos e aplicar a lei da refração. 

 Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno. 

 - Direcionar a atividade para a elaboração de um vocabulário propício 

para o entendimento da lei da refração; 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas por si; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar sobre o entendimento de como as atividades devem ser 

realizadas; 

 - Confirmar o entendimento físico da lei da refração; 

 - Aplicar conhecimentos de matemática. 

  

 

5.6 - Encontro 6 

 Nesse encontro vamos testar o aprendizado da lei da refração. Os 

alunos serão submetidos a situações em que precisam explicar os fenômenos 

observados. Para isso são realizados três experimentos: 
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1- Um palito de madeira é lentamente mergulhado num copo d´água. 

Explicar o que se observa. 

2- Uma moeda é posicionada no fundo de um copo. O aluno posiciona 

seus olhos numa direção que não permita que ele visualize a moeda. 

O professor então começa a encher o recipiente com água. Os alunos 

devem explicar a situação. 

3- Um pedaço de vidro é posicionado em frente a um objeto. O 

professor questiona: se olharmos através do vidro para esse objeto, 

visualizaremos ele em sua posição original? Isto é se estivermos em 

frente a uma vitrine e olharmos os produtos no interior da loja, os 

produtos serão visualizados sempre em suas posições originais? 

 

 Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno. 

 - Direcionar a atividade para a elaboração de um vocabulário propício 

para o entendimento da lei da refração; 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas por si; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar sobre o entendimento de como as atividades devem ser 

realizadas; 

 - Confirmar o entendimento físico da lei da refração; 

 - Aplicar conhecimentos de matemática. 

 

  

5.7 - Encontro 7 
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 Neste encontro serão apresentadas várias situações que são divulgadas 

na forma de vídeo e publicadas na internet. Os alunos terão que apresentar e 

defende uma teoria que explique a cada uma das situações. 

 São objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na estruturação do ato de pensar do aluno de forma que ele 

possa aplicar os conhecimentos dos encontros anteriores na análise das 

situações apresentadas; 

 - Direcionar a atividade para a utilização de um vocabulário propício na 

análise dos vídeos; 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

b. por parte do aluno: 

 - Observar a conduta do professor na realização da atividade; 

 - Manuscrever as observações realizadas por si; 

 - Adequar sua linguagem nas explicações das situações propostas; 

 - Comparar o observável com eventos que ele tenha vivenciado, 

procurando semelhanças entre os mesmos. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar sobre o entendimento de como as atividades devem ser 

realizadas; 

 - Confirmar o entendimento físico das leis da refração e reflexão; 

 - Aplicar conhecimentos de matemática. 

 

5.8 - Encontro 8 

 Este encontro servirá como encerramento do curso. Os alunos serão 

levados a redigirem um texto contendo o que aprenderam durante as 

atividades. Esse encontro é fundamental porque colocara o aluno numa 

situação diferente porque ele terá que divulgar e defender as suas ideias. Isso 

não havia sido solicitado em nenhum dos encontros anteriores. É chegada a 

hora de aprender a colocar a sua ideia e de respeitar o posicionamento dos 

colegas. 
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 Para orientar os trabalhos o professor pode colocar a mesma folha que 

vinha sendo aplicada nos demais encontros, entretanto considerando agora 

que ela será preenchida por todos. 

Por fim, podemos ressaltar como objetivos desse encontro: 

a. por parte do professor: 

 - Auxiliar na organização dos debates. 

 - Direcionar a atividade para a utilização do vocabulário propício e que 

foi aprendido durante o curso. 

 - Orientar a realização das atividades; 

 - Auxiliar na redação das atividades; 

 - Ressaltar que as atividades foram realizadas pelos alunos. 

 

b. por parte do aluno: 

 - Manuscrever as observações realizadas por todos num documento 

oficial; 

 - Debater as ideias sem discriminação. 

c. Do encontro: 

 - Avaliar a qualidade das atividades realizadas; 

 - Confrontar o comportamento da maneira de estudar dos alunos antes e 

depois do curso. 

 - Concluir sobre a evolução do conhecimento adquirido. 

 

 

 

6. Aspectos teóricos 

          Introdução 

 Hoje sabemos que a luz é uma onda eletromagnética. Ondas de rádio, 

sinais de televisão, raios-x, etc... e a luz visível pertence a essa classe de 

ondas. Entretanto, de todo o espectro eletromagnético é a luz visível que 

atinge nossos olhos que determina as sensações visuais que temos. 
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 Enxergamos os objetos ou porque possuem luz própria (o sol por 

exemplo) ou porque refletem luz na direção de nossos olhos. Os corpos que 

possuem luz própria denominamos de corpos luminosos ou fontes de luz 

primária. Já os que não possuem são os corpos iluminados ou as fontes de luz 

secundária. Mas como ocorre esse processo de visualização de uma fonte 

secundária de luz, ou em outras palavras, como visualizamos um objeto? 

 Para visualizarmos um objeto necessitamos que ele seja iluminado por 

uma fonte de luz primária. Assim, podemos dizer que um raio de luz se 

propaga em linha reta desde a fonte de luz primária até o objeto a ser 

iluminado. Incidindo sobre este, a luz é refletida e pode se propagar como um 

raio de luz incidindo em nossos olhos. Visualizamos o objeto pelos raios de 

luz primários que ele reflete na direção de nossos olhos. 

 É preciso dizer que, em todas as atividades aqui desse caderno 

temático, estaremos propondo situações em que a luz esteja se propagando em 

meios homogêneos, ou seja, aqueles que possuem as mesmas propriedades 

ópticas em todas as direções. Esses meios homogêneos possuindo densidades 

diferentes. 

 Diante disso, temos como objetivo a materialização no estudante de 

apenas dois conceitos fundamentais para o entendimento da óptica 

geométrica: as leis de refração e da reflexão. Por esse motivo descrevemos a 

seguir as duas leis e algumas consequências que elas podem apresentar. 

 Por fim, discutiremos um pouco sobre a base teórica que está sendo 

considerada utilizada para a implementação das atividades desenvolvidas. 

 

6.1 – Lei da reflexão 

 Para definirmos a lei da reflexão devemos inicialmente dizer que 

estaremos considerando o modelo de raios luminosos. Também devemos 

ressaltar que estamos considerando o que ocorre na interface entre dois meios 

transparentes. Para isso devemos distinguir entre dois tipos de reflexão: a 

reflexão difusa e a reflexão especular. A reflexão difusa é aquela que nos 

permite visualizarmos os materiais porque sua superfície é rugosa e, portanto, 

espalha raios de luz em todas as direções. Por outro lado, a reflexão especular 

ou de espelho, é aquela em que temos um feixe refletido em apenas um 

ângulo de reflexão. 

 Por estarmos trabalhando em situações em que a luz irá se propagar em 

um meio homogêneo devemos também definir uma grandeza física que irá 
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identificar de certa maneira o meio de propagação. É o que chamamos de 

índice de refração. Ele é definido como a razão entre a velocidade da luz no 

vácuo (c) pela velocidade da luz no meio homogêneo em que a luz se propaga 

(v): 

  
 

 
 

 Podemos definir o seguinte: 

 i – na interface entre dois meios com índices de refração diferentes, o 

raio de luz incidente, o raio de luz refletido e a direção normal à superfície 

estão todos no mesmo plano (figura 1). 

 ii – o ângulo interno formado entre a direção do raio de luz incidente e 

a direção normal a superfície é igual ao ângulo interno formado entre a 

direção normal a superfície e o raio de luz refletido na superfície. 

Essas duas condições definem o que conhecemos como lei da reflexão. 

Algumas consequências podem ser deduzidas dessa lei: 

1. Quanto maior o ângulo de incidência, tanto maior será o ângulo de 

reflexão. 

2. Para visualizarmos um raio luminoso incidente numa interface plana 

deveremos posicionar nossos olhos exatamente: na direção do raio 

refletido e no plano formado entre os três raios definidos acima. 

3. O raio refletido irá sempre se propagar no mesmo meio do raio 

incidente. 

4. Um raio luminoso incidindo perpendicularmente na interface será 

refletido na mesma direção, ou seja, perpendicularmente a interface.  

 

 
Figura 1 – Esquema identificando as variáveis utilizadas nas definições 

das leis da reflexão e refração.  
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6.2 – Lei da refração 

 Diferentemente da lei da reflexão que define o que ocorre com o raio 

que é refletido pela superfície, a leis da refração vai nos mostrar o que ocorre 

com o raio que atravessa a superfície. Ou seja, vamos entender o que ocorre 

com o raio que refrata na interface entre dois meios com índices de refração 

diferentes. Nesse caso podemos dizer: 

 i - na interface entre dois meios com índices de refração diferentes, o 

raio de luz incidente, o raio de luz refratado e a direção normal à superfície 

estão todos no mesmo plano (figura 1). 

 ii – a razão entre o seno dos ângulos interno formado entre a direção do 

raio de luz incidente e a direção normal a superfície (θa) e o ângulo interno 

formado entre a direção normal a superfície e a direção do raio de luz 

refratado na superfície (θb), é igual ao inverso da razão entre os índices de 

refração dos meios que formam a interface. 

       

       
 

  

  
 

Essas duas condições definem o que conhecemos como lei da refração. 

Algumas consequências podem ser deduzidas dessa lei. Devemos considerar 

duas situações: caso I - o raio de luz incidente está incidindo do meio com 

menor índice de refração para o meio com maior índice de refração. Caso II - 

o raio de luz incidente está incidindo do meio com maior índice de refração 

para o meio com menor índice de refração. 

 Caso I 

1 – O raio de luz refratado se inclina na direção da normal a interface. 

2 – O raio de luz incidindo na direção normal não sofre desvio ao ser 

refratado, independentemente dos materiais que forma a interface. 

Caso II 

1 - O raio de luz refratado se afasta da direção da normal a interface. 

2 – O raio de luz incidindo na direção normal não sofre desvio ao ser 

refratado, independentemente dos materiais que forma a interface. 

3 – Existe um ângulo incidente limite para que ocorra a refração máxima 

entre dois meios. Isso ocorre porque: 
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        , 

mas como       então 
  

  
  . Essa razão leva a um ângulo de incidência 

máximo característico de interface dos meios envolvidos. A partir desse 

ângulo limite passamos a ver o processo de “reflexão interna total”. 

 

6.3 – Embasamento teórico das atividades 

 Esse trabalho procura desenvolver uma visão diferenciada para o 

ensino. Ele é baseado na teoria “A Criação do Conhecimento Real Exterior” e 

que está publicada no livro “A Criação do Conhecimento Real Exterior”. No 

livro o autor defende que ação motora faz parte da base necessária para a 

geração do conhecimento individual e que por isso, deve ser parte priorizada 

na rotina de aprendizado. 

 O autor defende ainda que é a mente do indivíduo que ordena todas as 

ações do indivíduo e, portanto, o texto manuscrito é uma ação ordenada pela 

mente. Assim sendo, o autor considera que na ação de manuscrever um texto, 

esse texto é a versão final do pensamento elaborado pela mente e que, 

portanto, deverá gerenciar a própria ação do indivíduo. 

 O autor defende ainda que ao redigir suas observações e redigir suas 

ações o aluno estará, em primeiro lugar expondo seu pensamento através do 

uso de sua linguagem e, em segundo lugar, mostrando que tipo de 

conhecimento científico possui. E é exatamente aí que está a função do 

professor: orientar e implementar no estudante um vocabulário adequado para 

o entendimento dos fenômenos físicos estudados. É certo que diante disso o 

aluno irá elaborar seus pensamentos e suas ações baseadas em linguagem 

adequada ao aprendizado. 

 Em nosso trabalho consideramos que se os processos acima indicados 

forem bem executados, estaremos materializando o conhecimento no 

estudante. E é esse nosso objetivo porque temos como premissa científica 

que: somente o conhecimento científico materializado no indivíduo aprendiz, 

será utilizado pelo indivíduo em caso de necessidade. 
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