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RESUMO 

O presente trabalho visa introduzir a utilização de aparelhos celulares, tipo 

smartphones, no estudo de conceitos de Física no Ensino Médio. Visando a inserção 

do celular como ferramenta pedagógica para potencializar a aprendizagem e também 

motivar a investigação, apresentam-se algumas propostas de atividades com enfoque 

CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), baseadas na abordagem de conceitos físicos 

mediada pela utilização dos recursos presentes nos aparelhos celulares. Foi 

desenvolvido um estudo de caso com alunos do terceiro ano do ensino médio da rede 

privada de Sete Lagoas, MG.  A metodologia de pesquisa qualitativa envolve a coleta 

de dados por meio de gravações audiovisuais, produções dos alunos e debates sobre 

a presença do celular como um recurso mediador e facilitador no processo de 

aprendizagem. Estas informações foram então analisadas, segundo o conjunto de 

técnicas de análise de conteúdo, conforme modelo de Bardin, tendo como indicativo a 

atração dos estudantes pelos celulares quando utilizados durante as atividades 

pedagógicas. Como produto educacional disponibiliza-se uma cartilha com 

orientações e propostas de atividades experimentais com o uso do aparelho celular. 

 

Palavras-Chave: Ensino Médio. Celular. Ferramenta didática. CTS. 

 



 

VIII 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims at introducing the use of mobile phones, such as 

smartphones, in studying the concepts of Physics in High School. In order to include 

the mobile phone as an educational tool to strengthen learning and also motivate 

investigation, I will present some proposals of tasks focusing on STS (Science, 

Technology and Society), based on the approach of physics concepts mediated by the 

resources available in mobile phones. A case study with Third Year High School 

Students was developed in a private institution in Sete Lagoas, MG. The methodology 

of the qualitative research involves collecting data through audio recordings, students’ 

tasks and debates about the use of mobile phones as a mediator and supporting 

resource in the learning process. This information was then analyzed according to the 

group of analysis techniques of content, following Bardin’s model, having as an 

indicator the students’ interest in the mobile phones when used during educational 

practice. I will also show as an educational product, a brochure with instructions and 

experimental samples of activities with the use of mobile phones.  

 

Keywords: High school, mobile phone, educational tool, STS.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

O estudo da Física busca compreender os fenômenos naturais por meio 

da observação, do modelamento matemático para interpretação de 

determinados acontecimentos. A associação desse estudo com atividades 

experimentais que relacionam o aprendizado do estudante com o mundo em 

que vive auxilia o ensino de conceitos físicos que diversas vezes não é bem 

entendido pelos conhecimentos prévios adquiridos no cotidiano do estudante. 

Para Araújo e Abib (2003), essas atividades experimentais têm sido apontadas 

por professores e alunos como a forma mais eficiente de aprender e ensinar 

Física contribuindo em aulas dinâmicas e criativas. Os autores (ARAÚJO E 

ABIB, 2003), ainda apontam como papel do professor, o de orientar e mediar o 

processo de ensino durante as atividades, promover interações entre os 

estudantes para que possam delinear seu ponto de vista e confrontar erros e 

acertos com o intuito de atingir o aprendizado científico.  

A inserção de tais atividades experimentais é conectada com o uso de 

laboratório como espaço que atribui significados e potencializa conhecimentos 

teóricos. Para não correr o risco de uma estratégia de ensino indesejada, com 

a finalidade de apenas cumprir formalidades legais com respeito à carga 

horária exigida é necessária uma dependência com as aulas expositivas. 

Segundo Cézar e Souza (1992), clareza na proposta de ensino e regras para 

sua utilização. Devido à necessidade de recursos materiais e equipamentos o 

laboratório é pouco utilizado no ensino de Física praticado na maioria das 

escolas. Os autores Chagas e Martins (2009) ainda destacam a falta de 

preparo da maioria dos professores que necessitam de conhecimentos técnicos 

para realizar atividades experimentais e nem sempre foram preparados de 

forma adequada para exercer atividades em laboratório, além de possuírem 

pouca disponibilidade de tempo para planejar a utilização dos experimentos 

didáticos. Vieira (2013) afirma que o gasto excessivo de tempo destinado à 

montagem, à coleta de dados e à organização de resultados referentes ao 

experimento impede que discussões importantes sejam concluídas com o 

restante de tempo disponível. 
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Com o avanço da tecnologia, diversos aparelhos computacionais e 

eletrônicos como: computadores, notebooks, celulares, entre outros, surgem no 

cotidiano das pessoas sendo inevitáveis suas inserções no espaço 

educacional, pois fazem parte da vida dos estudantes e são considerados até 

mesmo como uma questão social. Essas tecnologias têm alterado o 

comportamento dos estudantes nos últimos anos, na realização de ligações, 

envio de mensagens, conexão à internet. Isso possibilita ao usuário uma 

comunicação a qualquer hora e local, desde que exista sinal ou conexão. A 

internet considerada um dos meios de comunicação mais utilizada atualmente, 

aliada aos aparelhos tecnológicos é assunto de vários trabalhos acadêmicos, 

como o de Cardoso (2011), usada com vários objetivos no campo educacional, 

por meio de consultas em biblioteca virtuais, artigos periódicos, sites 

pedagógicos, simulações computacionais, vídeos didáticos, aplicativos 

educacionais. 

A aplicação da tecnologia no processo de aprendizagem com a inclusão 

do computador e internet em sala de aula possibilitou uma economia de tempo 

em relação à apresentação de dados e gráficos, mas é restrita do ponto de 

vista financeiro em relação à realidade escolar no Brasil e limitado ao 

deslocamento pelo fato de ser grande e pesado (VIEIRA, 2013). O computador 

portátil como notebook facilita a questão da locomoção, mas necessita de 

sensores e interface de custo mais elevado. 

O celular, tipo smartphone, pode resolver a dificuldade da locomoção e 

do custo adicional por ser uma telefonia móvel e muitos destes aparelhos já 

trazem de fábrica uma variedade de sensores como acelerômetro, microfone, 

câmera fotográfica e de vídeo, GPS capazes de medir grandezas físicas 

importantes no âmbito didático e a maior parte dos jovens possuem um no 

bolso. Lançados na década de 1990 surgiram em alta escala a partir de 2002 

(VIEIRA, 2013). Em 2013, foram vendidos mais de um bilhão de smartphones 

no mundo. A UIT (União Internacional de Telecomunicações) anunciou que o 

número de celulares em uso no mundo passou de sete bilhões em 2015.  

Segundo Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) o Brasil terminou 

dezembro de 2015 com 257,8 milhões de celulares e estão disseminados na 

sociedade, sendo inevitável sua presença entre os estudantes de escolas 

públicas e privadas.  O celular possui alta capacidade de computação, 
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comunicação e, com a evolução da tecnologia, é possível baixar aplicativos 

totalmente gratuitos, discutir o uso de animações e simulações computacionais 

como ferramenta necessária para a educação, dispensando um espaço próprio 

para a realização de atividades experimentais. Com a utilização do celular o 

Educador tenta explorar conhecimento científico buscando explorar e inovar a 

prática de ensino em suas aulas, mas o desafio é conseguir engajar e motivar 

este aluno de geração digital. Dessa forma, tornam-se indispensáveis 

estratégias tecnológicas a fim de agregar o celular como ferramenta 

pedagógica de ensino. É necessário estudar e compreender o que os 

estudantes fazem com seus aparelhos no âmbito da escola, com o intuito de 

fazer de tal dispositivo uma ferramenta pedagógica e aliada ao ensino. Não 

significa que existe a possibilidade de substituir outros métodos pedagógicos, 

como o laboratório, pelo celular. A questão é transformar tal equipamento em 

mais uma alternativa no laboratório como instrumento de aprendizagem que, 

no mínimo, incentive os alunos a sentirem-se à vontade na aquisição de 

conhecimentos científicos.  

Um importante foco de divulgação dessa vertente é um Guia de 

diretrizes de políticas, lançado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (2014), para a aprendizagem 

móvel. O Guia descreve os benefícios dessa atividade em sala de aula, além 

de discutir e valorizar os trabalhos acadêmicos. É inquestionável que, para 

atender às evoluções científicas em termos didáticos, é necessária uma 

discussão das potencialidades dos recursos tecnológicos ampliando seu 

conhecimento (CUNHA, BRAZ, DUTRA e CHAMON, 2012). De acordo com 

Pereira (2013) o aparelho celular não pode ficar distante do processo ensino 

aprendizagem, pois possui recursos tecnológicos que, somados com 

metodologias de ensino adequadas, colaboram com o autoconhecimento do 

estudante.  

A proposta desse trabalho é a inserção do uso do celular em sala de 

aula, como ferramenta pedagógica que, aliada aos recursos computacionais, 

melhora o processo ensino-aprendizagem no estudo dos fenômenos físicos. 

Para isso, apresentamos sugestões de atividades experimentais com o celular, 

orientados pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), utilizando uma 
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metodologia sustentada pela análise de conteúdo e ancorada pelo modelo CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade).  

O modelo CTS é um movimento que busca entender os aspectos sociais 

de um fenômeno científico-tecnológico e suas consequências sociais e 

ambientais, que conscientiza o ser humano a ter uma visão mais crítica do 

meio que vive (BAZZO et al, 2009). Espera-se que o celular possa exercer na 

Física o papel de um recurso importante no processo ensino e aprendizagem 

com finalidade didática. Estes recursos auxiliam a relação entre os conceitos 

construídos pelo estudante e seu cotidiano, por meio de consultas em 

biblioteca virtuais, artigos periódicos, sites pedagógicos, simulações 

computacionais, vídeos didáticos, aplicativos educacionais, dentre outros. Com 

a evolução da tecnologia, é possível baixar aplicativos totalmente gratuitos, 

discutir o uso de animações e simulações computacionais, como ferramenta 

necessária para a educação. 

Sua versatilidade contribuirá para que muitas áreas da ciência sejam 

abordadas devido aos diversos recursos operacionais, mobilidade e variedades 

de sensores de simples acesso. 

Por serem facilmente transportáveis e possuírem recursos multimídia, 

que facilitam a realização de um grande número de tarefas, os celulares são 

definidos pela UNESCO (2014) como uma ferramenta de potencialidade para 

uma educação de qualidade. 

Nossa pesquisa apresenta um conjunto de experimentos proporcionando 

a inserção do aparelho para discussão de conceitos físicos em turmas do 

Ensino Médio em que descreveremos a participação dos alunos durante as 

atividades. 

Para fundamentar o trabalho a dissertação será estruturada da seguinte 

forma: O capítulo 2 aborda uma contextualização do sistema CTS quanto a sua 

definição e aplicação na opinião de autores bibliográficos. Apresentamos um 

breve panorama histórico do CTS e seu surgimento no campo educacional 

brasileiro. Em seguida veremos as características do celular e suas 

potencialidades que o tornam ferramenta tecnológica importante no cenário da 

educação. No capítulo 3 é apresentada a natureza de pesquisa que influenciou 

nas fases do trabalho. No capítulo 4 é abordado o processo metodológico, 

seguido de sua execução na pesquisa. No capítulo 5 são descritas as 
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aplicações das atividades em sala de aula e a receptividade do aluno durante o 

processo. É discutido o ambiente escolar em que é realizado o projeto e a 

apresentação de um produto para concretização das práticas experimentais, 

por meio de um manual didático. Os professores, com o auxílio do manual, 

poderão abordar os conceitos científicos com o uso do celular. No capítulo 6, 

apresentamos as análises dos dados coletados durante as atividades. 

Finalmente delineamos, no capítulo 7, algumas conclusões e sugestões para 

futuros trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2 . 1 - Referencial teórico 

2 . 1 . 1 - Breve histórico sobre o movimento CTS 

 

Em diversas áreas do conhecimento científico e humano, como entre os 

acadêmicos de Filosofia e Sociologia, entre ativistas e universitários, surgem 

questionamentos sobre a progressão e o conhecimento da ciência. Essa 

reação relacionada com os problemas que a ciência e a tecnologia provocam 

na sociedade é marcada por uma revisão do modelo linear sobre o processo de 

delineamento científico tecnológico, levando a uma organização denominada 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Esse modelo CTS valoriza o 

conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico, social e os aspectos 

ambientais, alertando o ser humano para ser um cidadão mais participativo e 

crítico nas ações da sociedade a fim de colaborar por uma realidade melhor. 

 

“O movimento CTS surgiu por volta de 1970 e 
trouxe como um de seus lemas a necessidade de o 
cidadão conhecer seus direitos e obrigações, de pensar 
por si próprio e de ter uma visão crítica da sociedade 
onde vive, e especialmente de ter a disposição de 
transformar a realidade para melhor.” (BAZZO et al, 2003, 
p.2). 

 

O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surge numa época 

em que a ciência era destaque no contexto da Revolução Industrial e 

considerada solução de vários problemas sociais. Para Vieira (2003), a ciência 

era neutra, com funções acadêmicas e divergências políticas, religiosas e 

culturais. Na década de 1960 a sociedade começava a questionar os 

problemas políticos, econômicos e ambientais, decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico. Na década de 1970, com as grandes evoluções 

na indústria e na ciência, ocorre o surgimento do movimento Ciência e 

Tecnologia (C&T), cujo modelo linear era considerado neutro e visto como 

solução para o progresso social, em que o desenvolvimento científico permitia 
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o desenvolvimento tecnológico, que possibilitava o desenvolvimento 

econômico, até atingir o social. 

 

“Esta visão tecnocrática se fundamenta no contrato 
social entre Ciência e Tecnologia (C&T) e propõe um 
modelo linear de progresso. Este modelo indica que o 
desenvolvimento social é uma consequência do 
desenvolvimento científico. Este promoveria o 
desenvolvimento tecnológico, que propiciaria o 
desenvolvimento econômico, o qual, finalmente, permitiria 
o desenvolvimento social.” (CAMPOS, 2010, p.26) 

 

 Os problemas ambientais e o uso indevido dos conhecimentos 

científicos, eventos como a guerra do Vietnã e o projeto Manhattam, marcados 

pelos desastres vindos da tecnologia fora de controle, evidenciavam revoltas 

contra a guerra e o primeiro acidente nuclear grave (AULER E BAZZO, 2001). 

Esses eventos chamaram mais atenção da sociedade em relação ao poder da 

Ciência e Tecnologia, buscando desenvolver uma consciência ambiental, ética 

e de qualidade de vida. Nessa época surgem os primeiros movimentos sociais, 

como os ecologistas e universitários preocupados em questionar os impactos 

ambientais derivados dos avanços da Ciência e Tecnologia (C&T). Para Auler e 

Bazzo (2001) as publicações de algumas obras como A estrutura das 

revoluções científicas, do físico historiador Thomas Kuhn, em 1962, instigava 

uma mudança antiga da ciência cuidando de questões que confrontavam o 

modelo linear, como a dimensão social da ciência, superando sua 

compreensão como neutra, objetiva e definitiva. Essa obra contribuiu para 

discussões a respeito das interações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), fazendo com que o modelo C&T, fosse objeto de debate político. 

Segundo esses autores, Auler e Bazzo (2001), a dúvida sobre os métodos 

científicos dos assuntos sociais, políticos e econômicos, que apontam para os 

aspectos negativos da C&T, colaboraram para uma mudança de mentalidade 

na sociedade, o que desencadeia uma politização sobre Ciência e Tecnologia. 
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"Assinalam a emergência de um questionamento 
sobre a gestão tecnocrática de assuntos sociais, políticos 
e econômicos, denunciando as consequências negativas 
da C&T sobre a sociedade. Esse movimento reivindica 
um redirecionamento tecnológico, contrapondo-se à ideia 
de que mais C&T vão, necessariamente, resolver 
problemas ambientais, sociais e econômicos. Postula-se 
a necessidade de outras formas de tecnologia. A 
alternativa não consiste em mais C&T, mas num tipo 
diferente de C&T, concebidas com alguma participação 
da sociedade." (AULER E BAZZO, 2001, p.2) 

 

Para tomar decisões em relação às consequências do impacto da 

ciência e tecnologia na sociedade esse movimento CTS surgia em vários 

países ao mesmo tempo, com destaque a tradição europeia e a norte-

americana. A europeia numa tradição mais acadêmica e educativa. A norte-

americana mais reflexiva com as consequências sociais e ambientais. 

 

“A européia constituiu-se numa tradição mais 
acadêmica do que educativa ou divulgativa, surgindo, 
predominantemente no marco das ciências sociais. A 
norte-americana centrou-se mais nas conseqüências 
sociais e ambientais dos produtos tecnológicos, havendo, 
em geral, um descuido em relação aos antecedentes de 
tais produtos. Trata-se de uma tradição muito mais 
ativista e envolvida nos movimentos sociais de protesto 
dos anos 60 e 70. Cerezo considera que o movimento 
pragmatista norte-americano e as obras de ativistas 
ambientais e sociais como Raquel Carsons e E. 
Schumacher, respectivamente, constituem-se nos pontos 
de partida nos EUA” (AULER, 2002, p.27). 

 

Esse movimento ganhou espaço, ao final da década de 1970 e início da 

década de 1980, com uma forte influência das atividades pedagógicas e no 

construtivismo trazendo mudanças no ensino de Ciências com o foco na 

preparação dos alunos para uma melhor atuação na sociedade. Nessa época, 

para Aikenhead (2003) citado por Silva (2015), surgem as primeiras linhas de 

investigação apresentando os termos ciência, tecnologia e sociedade e 

diversas obras que foram importantes para a popularização do termo CTS. 

 

“O livro Science, Technology and Society: A Cross-
Disciplinary Perspective escrito por Spiegal-Rosing e 



 

9 

 

Price em 1977 é considerado como uma das obras 
publicadas no período que auxiliaram a popularizar o 
termo CTS entre profissionais do ensino médio. Porém o 
trabalho que é creditado como sendo o responsável por 
propagar e firmar o termo CTS foi o livro de John Ziman 
Teaching and Learning about Science and Society, de 
1980.” (SILVA, 2015, p.17) 

 

Os estudos CTS são um reflexo de uma época em que se busca exercer 

uma influência social e política mais forte e deliberada sobre a ciência e a 

tecnologia. Esse aspecto é apontado por Auler (2002), por meio de uma ligação 

ao questionamento do modelo de decisão tecnocrático, postulando uma 

participação da sociedade no direcionamento dado à atividade científico-

tecnológica reivindicando decisões mais democráticas. 

Na atualidade o movimento CTS alcança diversos programas 

sociológicos, históricos e filosóficos provocando participação do indivíduo em 

tomadas de decisões com perspectiva de mudar a forma da imagem de 

neutralidade (STRIEDER, 2008). Segundo Bazzo (2003), Strieder (2008) e 

López Cerezo (2009) os estudos CTS vêm se destacando no campo da 

investigação ou acadêmico, numa visão mais contextualizada da ciência. Nas 

políticas, com a participação pública em questões que envolvem ciência e 

tecnologia e suas consequências. No campo da educação, na busca por um 

ensino de ciências mais crítico e contextualizado objetivando a participação da 

sociedade em questões de desenvolvimento científico-tecnológico. 

 

2 . 1 . 2 - Abordagem CTS no Campo educacional Brasileiro 

 

Há mais de trinta anos, desde seu início na década de 1980, o 

movimento CTS tem a educação como seu principal foco, mostrando a 

necessidade de renovação na estrutura curricular dos conteúdos para colocar a 

ciência e tecnologia em novas concepções do contexto social. Os problemas 

ambientais, consciência das questões éticas, qualidade de vida da sociedade, 

participação em decisões públicas e a insatisfação dos excessos tecnológicos 

são algumas condições citadas por Santos e Mortimer (2002) que colaboraram 

para o surgimento de propostas no ensino CTS. Para Strieder (2008), no final 
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da década de 1980, os currículos de ciências no Brasil começavam a inserir 

debates que ajudavam a compreender o uso da tecnologia que fortalecesse a 

democracia e são citados ainda nos atuais guias de Ensino Médio: 

 

“Considerando que as ideias no campo social e 
econômico influenciam nos rumos das orientações 
pedagógicas, da mesma forma vêm crescendo desde a 
década de 80, iniciativas educacionais que apontam 
nessa direção. Ainda nessa linha, mas em época mais 
recente, as diretrizes e parâmetros voltados para o 
Ensino Médio também sinalizam a importância da 
tecnologia e da promoção da responsabilidade social” 
(STRIEDER, 2008, p.23). 

 

Para a autora esses debates adquirem maior importância no campo da 

ciência e ela considera necessário oferecer benefício para o entendimento 

crítico, no que diz respeito à ciência e à tecnologia e sua ligação com a 

sociedade, não bastando apenas os conceitos científicos. O Brasil é marcado 

com a “Conferência Internacional Ensino de Ciências para o século XXI: ACT – 

Alfabetização em Ciência e Tecnologia”, em 1990, com enfoque na educação 

científica dos cidadãos.  Bazzo et al (2003) observam a importância do enfoque 

CTS na educação, para formação de indivíduos críticos e participativos, 

conhecedores de seus direitos e deveres, o que contribui para a melhoria das 

imagens da ciência e da tecnologia. É notória a preocupação em formar 

estudantes ativos e críticos em assuntos que envolvem ciência e tecnologia e 

suas relações com a sociedade, por parte dos autores.  Para as tomadas de 

decisões responsáveis sobre este assunto Santos e Mortimer (2002) citam a 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos como necessidade do 

mundo contemporâneo para atuar em tais questões.  

 

“O objetivo central da educação de CTS no ensino 
médio é desenvolver a alfabetização científica e 
tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir 
conhecimentos, habilidades e valores necessários para 
tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e 
tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais 
questões.” (SANTOS E MORTIMER, 2002, p.5) 
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A alfabetização científica é adquirida no âmbito educacional, sendo 

responsável por modelar e intensificar as apresentações de argumentos, 

discussões, falas e escutas nesse cenário educacional, divergentes em muitos 

valores sociais. Segundo Chassot (2003), “a ciência é uma linguagem”, sendo 

assim, “... ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está 

escrita a natureza”.  

Auler (2002) destaca em seu trabalho enormes abordagens de 

conteúdos do enfoque CTS, variedades de objetivos esperados, de sucessões 

possíveis que o ensino nessa modalidade pode assumir e currículos com 

características diferentes. 

 

“... não há uma compreensão e um discurso 
consensual quanto aos objetivos, conteúdos, abrangência 
e modalidades de implementação desse movimento. O 
enfoque CTS abarca desde a idéia de contemplar 
interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade apenas 
como fator de motivação no ensino de ciências, até 
aquelas que postulam, como fator essencial desse 
enfoque, a compreensão dessas interações, a qual, 
levada ao extremo em alguns projetos, faz com que o 
conhecimento científico desempenhe um papel 
secundário.” (AULER, 2002, p.31) 

 

O autor entende que os objetivos demonstram diferentes formas de 

formar o movimento. A variação desses objetivos, planejamentos curriculares e 

práticas realizadas em sala de aula têm acontecido de várias formas. Mas, nem 

todas as propostas de ensino CTS estão centralizadas em relações que 

envolvem ciência, tecnologia e sociedade, dando origem a diversas 

classificações das propostas de curso (SANTOS E MORTIMER, 2002). A 

tabela 1 representa a classificação de Aikenhead (1994a), citada pelos autores 

que ilustra as diferenças entre as categorias dos cursos para cada um dos 

objetivos gerais de CTS e a proporção entre o conteúdo CTS e o conteúdo 

puro de ciências. É observado que à medida que se progride nas categorias, a 

presença de “conteúdos de CTS” aumenta progressivamente em relação à 

presença de “conteúdos puros de ciências”. Deve-se considerar que a 

categoria 1 representa 0% de avaliação de conteúdos CTS e a categoria 8 
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representa 100%. Os autores Santos e Mortimer (2002) entendem que 

nenhuma categoria é o modelo ideal para representar o CTS, mas a categoria 

8 representa os cursos mais radicais de CTS. As categorias 8, 7, 6 e 5 

enfatizam a compreensão dos aspectos inter-relações de CTS, sendo que as 

categorias 6 e 7 poderiam surgir no ensino médio com projetos desenvolvidos 

com a participação de professores. As categorias de 1 a 4 enfatizam o conceito 

de ciências, porém a categoria 1 nem poderia ser considerada como CTS. 

Categorias Descrição Exemplos 

1 . Conteúdo CTS como elemento de motivação Ensino tradicional de ciências acrescido da 

menção ao conteúdo de CTS com a função de 

tornar as aulas mais interessantes. 

O que muitos professores fazem para “dourar a 

pílula” de cursos puramente conceituais. 

2. Incorporação eventual do conteúdo de CTS ao 

conteúdo programático. 

Ensino tradicional de ciências acrescido de 

pequenos estudos de conteúdo de CTS 

incorporados como apêndices aos tópicos de 

ciências. O conteúdo de CTS não é resultado do 

uso de temas unificadores. 

Science and Technology in Society (SATIS, UK), 

Consumer Science (EUA), Values in School 

Science (EUA). 

3. Incorporação sistemática do conteúdo de CTS 

ao conteúdo programático. 

Ensino tradicional de ciências acrescido de uma 

série de pequenos estudos de conteúdo de CTS 

integrados aos tópicos de ciências, com a função 

de explorar sistematicamente o conteúdo de 

CTS. Esses conteúdos formam temas 

unificadores. 

Havard Project Physics (EUA), Science and 

Social Issues (EUA), Nelson Chemistry (Canadá), 

Interactive Teaching Units for Chemistry (UK), 

Science, Technology and Society, Block J. (EUA). 

Three SATIS 16-19 modules (What is Science? 

What is Technology? How Does Society decide? 

– UK). 

4. Disciplina científica (Química, Física e Biologia) 

por meio de conteúdo de CTS 

Os temas de CTS são utilizados para organizar o 

conteúdo de ciências e a sua seqüência, mas a 

seleção do conteúdo científico ainda é a feita 

partir de uma disciplina. A lista dos tópicos 

científicos puros é muito semelhante àquela da 

categoria 3, embora a sequência possa ser bem 

diferente. 

ChemCon (EUA), os módulos holandeses de 

física como Light Sources and Ionizing Radiation 

(Holanda: PLON), Science and Society Teaching 

units (Canadá), Chemical Education for Public 

Understandig (EUA), Science Teachers’ 

Association of victoira Physics Series (Austrália). 

5. Ciências por meio do conteúdo de CTS CTS organiza o conteúdo e sua seqüência. O 

conteúdo de ciências é multidisciplinar, sendo 

ditado pelo conteúdo de CTS. A lista de tópicos 

científicos puros assemelha-se à listagem de 

tópicos importantes a partir de uma variedade de 

cursos de ensino tradicional de ciências 

Logical Reasoning in Science and Technology 

(Canadá), Modular STS (EUA), Global Science 

(EUA), Dutch Environmental Project (Holanda), 

Salters’ Science Project (UK) 

6. Ciências com conteúdo de CTS O conteúdo de CTS é o foco do ensino. O 

conteúdo relevante de ciências enriquece a 

aprendizagem. 

Exploring the Nature of Science (Ing.) Society 

Environment and Energy Development Studies 

(SEEDS) modules (EUA), Science and 

Technology 11 (Canadá) 

7. Incorporação das Ciências ao conteúdo de 

CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do currículo. O 

conteúdo relevante de ciências é mencionado, 

mas não é ensinado sistematicamente. Pode ser 

dada ênfase aos princípios gerais da ciência. 

Studies in a Social Context (SISCON) in Schools 

(UK), Modular Courses in Technology (UK), 

Science A Way of Knowning (Canadá), Science 

Technology and Society (Austrália), Creative Role 

Playing Exercises in Science and Technology 

(EUA), Issues for Today (Canadá), Interactions in 

Science and Society – vídeos (EUA), 

Perspectives in Science (Canadá) 

8. Conteúdo de CTS Estudo de uma questão tecnológica ou social 

importante. O conteúdo de ciências é 

mencionado somente para indicar uma 

vinculação com as ciências. 

Science and Society (UK.), Innovations: The 

Social Consequencies of Science and 

Technology program (EUA), Preparing for 

Tomorrow’s World (EUA), Values and Biology 

(EUA). 

Tabela 1 Categoria de Ensino CTS 

Fonte - Extraído de Auler (2002), traduzido e apresentado por Santos e Mortimer 

(2002), p. 15-16. 
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Os autores Auler (2002) e Bazzo et al.(2003) citam outro grupo de 

modalidades pesquisado por Álvarez et al.(1996) com objetivos que podem ser  

resumidos da seguinte forma: 

l) Enxerto CTS: Adotar assuntos CTS nas disciplinas de ciências 

aplicando o conhecimento científico sem modificar o currículo tradicional e 

possibilitando debates sobre o assunto ciência e tecnologia. 

ll) Ciência e Tecnologia no enfoque CTS: O conhecimento científico é 

estruturado no enfoque CTS por meio de uma disciplina ou trabalhos 

interdisciplinares. 

lll) Programa CTS puro: A ciência é desenvolvida por meio do CTS e o 

conhecimento científico assume um papel inferior. 

Nessas modalidades o professor é responsável por garantir o 

desenvolvimento e a realização de projetos, estabelecendo uma ligação entre 

os conhecimentos adquirido e pretendido. Da mesma forma, Santos e Mortimer 

(2002) destacam a importância do papel do professor como mediador dessa 

conduta responsável para a preparação do aluno e pelo desenvolvimento de 

habilidades adquiridas em situações que envolvam ciência, tecnologia e 

sociedade. O professor promove estímulo para o trabalho em equipe 

transformando esse estudante num agente mais participativo e menos passivo 

de aceitações dos avanços científicos contemporâneos (SALES, 2012).  Diante 

do contexto, é observado que qualquer atividade que aborda o modelo CTS no 

ensino necessita de condições como definição dos conteúdos a serem 

abordados, material didático específico para ser efetivado. Uma dessas 

condições é citada por Bazzo et al. (2003) sobre a formação do professor em 

trabalhar com CTS devido à carência do assunto nas instituições de ensino: 

 

“Outro problema a se enfrentar é a formação de 
professores. São poucas as instituições no Brasil que têm 
alguma linha de pesquisa voltada para o enfoque CTS, o 
que faz com que a grande maioria de professores não 
possa ter acesso a esse tipo de trabalho. A formação 
disciplinar também é um problema que não condiz com a 
necessidade interdisciplinar do enfoque CTS.” (BAZZO et 
al., 2003, p.12) 
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Para os autores a formação de professores e alunos não está dentro do 

ponto de vista interdisciplinar, o que torna maior o problema e cuidado em sua 

aplicação. Mas, não tira a importância da abordagem CTS na educação, cuja 

conduta visa à preparação dos estudantes para tomadas de decisões, o que 

possibilita desenvolver seu lado crítico e reflexivo com situações do seu 

cotidiano. 

 

2 . 1 . 3 - Ciência, Tecnologia e sociedade 

 

O enfoque CTS procura entender o desenvolvimento científico em 

relação aos benefícios e consequências que esse desenvolvimento pode trazer 

em relação ao campo social e ambiental (VAZ, FAGUNDES E PINHEIRO, 

2009). Sua meta é desenvolver a construção de conhecimentos, habilidades e 

valores fundamentais aos estudantes para tomada de decisões responsáveis 

que envolvam ciência e tecnologia na sociedade e assim atuarem na solução 

de tais questões (SANTOS E MORTIMER, 2002). 

A expressão Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) é definida como 

estudo de um objeto acadêmico formado sobre os pontos de vista da ciência e 

da tecnologia, que diz respeito aos fatores sociais que influenciam na mudança 

científico-tecnológica, relacionadas às consequências sociais e ambientais 

(BAZZO et al, 2003). Para os autores, esse estudo CTS aborda uma 

perspectiva social da ciência e tecnologia que concerne aos elementos de 

natureza social, política e econômica que modulam a mudança científico-

tecnológica no que diz respeito às reflexões éticas, culturais e ambientais 

dessa mudança.  

O foco principal CTS, segundo Strieder (2008) é a diversidade filosófica, 

sociológica e histórica que evidencia uma dimensão social da ciência e da 

tecnologia. Para a autora, a abordagem desse sistema consiste em uma série 

de significados que sempre convergem para preparação dos estudantes, em 

uma participação efetiva, principalmente no contexto social. 
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“A partir desse levantamento é possível afirmar que, 
também aqui no Brasil, o lema CTS abarca uma série de 
sentidos e significados. Há uma compreensão muito 
diversificada do que seja uma abordagem CTS, o que 
envolve, por exemplo: contextualizar o contexto científico 
– relacionar com o cotidiano; compreender a natureza da 
ciência e o trabalho científico; compreender as relações 
entre a ciência e a tecnologia, entre a tecnologia e a 
sociedade ou discutir questões relacionadas ao meio 
ambiente; formar cidadãos – informar os direitos e, 
contribuir para que os educandos além de compreender a 
atividade científico-tecnológico, estejam preparados para 
participar, responsavelmente, em decisões que envolvem 
a mesma.” (STRIEDER, 2008, p. 29) 

 

Nessa mesma vertente, Auler (2002), em sua revisão bibliográfica, 

verificou que não existe uma concordância em relação aos objetivos, 

conteúdos e modalidades para execução desse movimento. 

 

“O enfoque CTS abarca desde a idéia de 
contemplar interações entre Ciência-Tecnologia-
Sociedade apenas como fator de motivação no ensino de 
ciências, até aquelas que postulam, como fator essencial 
desse enfoque, a compreensão dessas interações, a 
qual, levada ao extremo em alguns projetos, faz com que 
o conhecimento científico desempenhe um papel 
secundário.” (AULER, 2002, p.31) 

 

Para o autor, os objetivos demonstram diferentes formas de gerar o 

movimento destacando a promoção do interesse dos estudantes em comparar 

a ciência com as aplicações tecnológicas e os acontecimentos do dia a dia; 

mencionar o estudo dos fatos e aplicações científicas que tenham mais 

importância social; abordar as aplicações sociais e éticas ligadas ao uso da 

ciência e tecnologia e obter um entendimento da natureza da ciência e do 

trabalho científico.  

Bazzo et al (2003) comenta sobre a preocupação em definir ciência e 

tecnologia antes do surgimento do movimento CTS, por volta de 1960: 
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“Anterior ao surgimento do movimento CTS, apesar 
de já existirem pessoas preocupadas em refletir sobre o 
assunto e analisar sobre o papel da ciência e da 
tecnologia em nossa sociedade, a ênfase maior se dava 
em traduzir o que significava a atividade científica. A 
preocupação era definir o método científico, para que se 
pudesse demarcar o que era ciência e o que não era. 
Essa visão ainda se encontra presente nos vários setores 
de nossa sociedade, de forma tradicional ou positivista, 
que define a ciência como atividade científica, cujo único 
fim é o desenvolvimento de conhecimentos que 
descobrem novas verdades.” (BAZZO et al., 2003, p.3) 

 

É notória a convicção dos autores de como é antiga a influência do 

processo científico-tecnológico no progresso e bem-estar de uma sociedade. 

Esta progressão gera benefícios e também prejuízos relacionados à saúde e 

impactos ambientais (STRIEDER, 2008). A autora cita Cutcliffe (1990) que 

afirma que o modelo CTS aborda um conceito ativista e crítico levando em 

consideração o aspecto positivo do avanço científico-tecnológico e também os 

efeitos negativos desses avanços e como as qualidades culturais, econômicas 

e sociais afetam na evolução da ciência e tecnologia colocada em um processo 

social. Para esses autores não existe apenas um foco que abrange o modelo 

CTS, mas considerado plural e diverso, aborda vários enfoques ao longo do 

tempo. 

 

    “Desde suas proposições e questionamentos 
iniciais até os dias atuais, percebe-se que o campo CTS 
muda conforme os questionamentos, contexto social e 
interesses de estudo mudam. Sua diversidade de nomes 
se perpetua ainda hoje com a aparição de acrônimos 
diversos que caracterizam o mesmo núcleo CTS, porém 
com um olhar direcionado para determinadas questões”. 
(SILVA, 2015, p.6) 

 

Santos (2010) realiza uma síntese sobre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade e a perspectiva do movimento CTS: 

Ciência – Meio de esclarecer a realidade através de ideias acumulativas 

que podem ser contestadas; 

Tecnologia – Conjunto de procedimentos ligados à ciência; 
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Sociedade – Com interpretações diferentes podendo ser destacado os 

aspectos funcionais, existenciais e estruturais;  

Movimento CTS – Com uma visão crítica, preocupa-se com as questões 

sociais, políticas, econômicas e sociais que envolvem ciência e tecnologia. 

Seu trabalho destaca a importância do CTS no sistema de mercado 

abordando uma reflexão de um sistema mais produtivo, ou seja, segundo 

Santos (2010), é necessário “compreender o sistema produtivo e a dinâmica do 

mercado para as reflexões CTS.” Destaca-se a negação divergente entre 

tecnologia e sociedade unidas a grupos sociais heterogêneos como cientistas, 

estudantes e governos.  

 

2 . 1 . 4 - Celular em sala de aula 

 

O celular é definido como aparelho móvel de comunicação pessoal que 

pode ser utilizado para realizar chamadas, enviar mensagens (Short Message 

Service – SMS) e conectar-se à internet, o que possibilita ao usuário uma 

comunicação a qualquer hora e local desde que exista sinal ou conexão. O 

primeiro modelo foi de um protótipo usado em 1973 pelo engenheiro da 

Motorola Martin Copper realizando a primeira chamada pública com o uso de 

um telefone celular, em Nova York. O aparelho começou a ser comercializado 

apenas 10 anos depois, com o modelo Dynatac 8000X, que media 25 cm de 

comprimento, 7 cm de largura e pesava cerca de 1 Kg. A bateria necessitava 

de ser recarregada após uma hora de conversação. A maioria de celulares 

vendidos atualmente são smartphones. Os smartphones são telefones 

celulares com alta capacidade de computação e comunicação e surgiram na 

década de 1990, sendo utilizados em grande escala a partir do lançamento do 

BlackBerry em 2002. O modelo na época permitia aos usuários enviar e-mails, 

organizar dados e preparar memorandos. Mas, seus usuários eram obrigados a 

usar um fone de ouvido com um microfone acoplado, devido à falta de um alto-

falante e um microfone. Os modelos da atualidade possuem processadores 

com frequências superiores a 1 GHz, memórias RAM acima de 1 GB e 

capacidade para armazenar internamente dezenas de GB, possibilitando vídeo 

chamada, conexão de internet de alta velocidade, economia de energia e a 
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utilização de diversos aplicativos. Assim, o presente trabalho considera os 

smartphones como aparelhos celulares. 

A IDC (Corporação Internacional de Dados) é uma empresa que analisa 

e prediz as tendências de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia 

da informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de 

tecnologia. A IDC divulgou em 2015 os números de vendas de smartphones no 

Brasil em 2014, assim como suas previsões para 2015. O gráfico da figura 01 

indica que as vendas alcançaram 54,5 milhões em 2014, um crescimento de 

55,71% em relação ao ano anterior. 

 

 

Figura 01: Vendas de Smartphones no Brasil 

Fonte: Disponível em <http://www.tiposdigitais.com/2015/06/brasil-o-pa%C3%ADs-do-

tablet-smartphone-e-android.html> Acesso em 10 de Dezembro de 2016. 

 

O uso da telefonia móvel cresce e evolui, em um curto espaço de tempo, 

provocando mudança tecnológica na sociedade, causando polêmicas, 

limitações e gerando desafios pedagógicos, devido às proibições de seu uso no 

cenário educacional, por estarem disseminados entre os jovens na idade 

escolar, inclusive no Brasil. Diversos professores reclamam da distração do 

aluno com o uso de seu celular, mas devemos lembrar que essa distração 

existia antes mesmo do aparelho e também está relacionada com a falta de 

interesse na escola, constatada no trabalho de Neri (2009) sobre “... as causas 

da evasão escolar”, devido “a falta de interesse intrínseco dos pais e dos 
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alunos sobre a educação ofertada, seja pela baixa qualidade percebida ou por 

miopia ou desconhecimento dos seus impactos potenciais.”  

A Comissão de Educação e Cultura do Governo Federal proibiu o uso do 

celular em estabelecimentos de ensino, pois tira o foco do estudante da 

atividade escolar, aprovando um projeto de Lei que veda o seu uso nas escolas 

públicas de todo o país. A tabela 2 apresenta os municípios e estados 

brasileiros que aderem ao projeto. 

Quantidade Estado/município Decreto Lei Data 

1 Santana de Parnaíba-SP 2215 09 Junho/2000 

2 Campinas -SP 10.761 11 Janeiro 2001 

3 Uberlândia-MG 8.620 19 Abril/2004 

4 Marília- SP 6340 29 Setembro/2005 

5 Sorocaba-SP 8.317 17 Agosto/2007 

6 São Paulo- SP 12.730 11 outubro/2007 

7 Rio Grande do Sul- RS 2.246 15 outubro/2007 

8 São Bento do Sul- SC 2023 10 Dezembro/2007 

9 Rio de Janeiro-RJ 4.734 04 Janeiro/2008 

10 Santa Catarina-SC 14.362 25 Janeiro/2008 

11 Distrito Federal-DF 4.131 02 Maio/2008 

12 Araucária-PR 1.877 07 Maio /2008 

13 Herval do Oeste -SC 2.617 12 Junho /2008 

14 Ceará- CE 14.146 25 Julho/2008 

15 Jaraguá do Sul-RS 5.033 25 Agosto/2008 

16 Paraíba -PB 8.949 05 Novembro 2009 

17 Barueri- SP 027/2010 05 Março/2010 

18 Goiás -GO 16.999 10 Maio/2010 

19 Manaus- AM 1.487 03 Agosto/2010 

20 Mato Grosso do Sul-MS 4.112 17 Novembro/2011 

21 Mossoró-CE 2.829 10 Janeiro/2012 

22 Bragança Paulista- SP 4.295 03 Marco/ 2012 

23 Recife-PE 17.837 12 Novembro /2012 

Tabela 2: Estados e cidades brasileiras que proibiram aparelhos celulares em sala de 

aula. 

Fonte: Costa, 2013, p.49 

A relatora do projeto 2246/07, deputada Angela Portela, justifica em seu 

decreto que o celular prejudica a concentração dos estudantes tirando o foco 

do aprendizado: 

“O presente Projeto de Lei visa assegurar a 
essência do ambiente escolar, onde a atenção do aluno 
deve estar integralmente direcionada aos estudos, na 
fixação do aprendizado passado pelos professores, sem 
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que nada possa competir ou desviá-lo desse objetivo. O 
uso do celular no ambiente escolar compromete o 
desenvolvimento e a concentração dos alunos, e são 
preocupantes os relatos de professores e alunos de como 
é comum o uso do celular dentro das salas de aulas.” 
(BRASIL, Lei  2.246-A, 2007, art. 24 ll, p.2)      

 

A deputada relata que é permanente a troca de “torpedos” entre alunos 

que também atendem ao celular em sala de aula quando recebem uma ligação. 

Muitos alunos utilizam o celular para jogar games e colar em provas. Também 

se argumenta a insatisfação de alunos que não possuem celular conviverem 

com outros que os têm.   

Ainda que diversos estados e municípios tenham aprovado leis 

impedindo o uso do celular no ambiente escolar, existem diversas linhas 

educacionais que defendem suas utilidades como método pedagógico 

tecnológico afirmando que os alunos continuam a utilizá-lo sempre que 

encontram uma oportunidade. Trabalhos acadêmicos como o de Moura (2010) 

apontam práticas de estudo realizadas pelos estudantes com seus próprios 

celulares de forma positiva e colaborativa. Para a autora, quando professores 

delegam estratégias para a inserção do celular nas práticas pedagógicas, 

consolidando o trabalho por meio de um planejamento didático, a proibição não 

faz sentido e deixa de ter validade: 

 

  “O uso do telemóvel na sala de aula está proibido 

em ambas as escolas onde decorreu esta investigação. 
No entanto, no quadro desta mesma investigação, foi-nos 
permitida a sua utilização. Daqui podemos inferir que 
quando os professores encontram estratégias para a sua 
inclusão nas práticas pedagógicas, a proibição deixa de 
fazer sentido. Consideramos, no entanto, que a 
tecnologia não deve ser imposta, mas também não pode 
ser descurada. É preciso estar sensível aos avanços 
técnicos e perceber como as tecnologias podem ser 
rentabilizadas em contexto pedagógico, tendo subjacente 
as teorias de aprendizagem.” (MOURA, 2010, p.11) 

 

As ferramentas culturais tecnológicas como o celular podem ser usadas 

pelos alunos como ferramentas para mediação do processo ensino 
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aprendizagem, como realça Costa (2013). Para a autora Ferreira (2009) falta a 

participação do sistema educativo diante dos desafios da realidade digital 

desenvolvida pelo aluno em seu cotidiano. Esse cenário agrava mais o conflito 

entre tecnologia e educação desperdiçando uma ferramenta que pode ser 

importante para o ensino e distanciando o jovem da escola. 

 

“Um dos cenários é o sistema educativo não 
conseguir ou não querer integrar os novos padrões de 
aprendizagem e de interacção social existentes fora das 
salas de aula, tornando a escola cada vez mais 
irrelevante para os interesses dos jovens e para o 
desenvolvimento das competências necessárias na 
sociedade actual. Neste cenário, a tecnologia será uma 
fonte de conflito, com as escolas a impedirem a utilização 
de ferramentas poderosas para a aprendizagem 
individual e para o funcionamento de redes sociais, ao 
mesmo tempo que luta para conseguir fornecer 
computadores e conteúdos curriculares regulados e 
controlados.” (FERREIRA, 2009, p.17) 

 

Os celulares chamados por Moura (2010) de tecnologias móveis são 

ferramentas contemporâneas que transformam a sala de aula em um cenário 

mais atrativo. Para a autora as tecnologias digitais interferem nas pedagogias 

de ensino, sendo importante entender sua influência nos modelos de 

aprendizagem dos alunos atuais.  

Para os professores e escolas inovarem em seus métodos de ensino e 

linguagens analógicos buscando um ambiente mais tecnológico, a UNESCO 

publicou em 2014, uma guia de recomendações que visa orientar e incentivar 

os governos a formularem políticas públicas educacionais para entenderem 

melhor o uso do celular e seus benefícios na educação. O site de notícias de 

educação EDUTECN – educação + tecnologia, representou por meio do 

infográfico Policy Guidelines for Mobile Learning (Orientações Políticas 

Relativas à Aprendizagem Móvel), as 10 recomendações e os 13 bons motivos 

para utilizar as tecnologias móveis em sala de aula. O infográfico apresenta um 

resumo do índice do Guia da UNESCO como auxílio para superação dos 

desafios que as políticas educacionais e os profissionais de ensino enfrentam 

em relação ao uso da tecnologia em sala de aula: 
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Figura 2: Infográfico Policy Guidelines for Mobile Learning (Orientações Políticas Relativas à 
Aprendizagem Móvel) da UNESCO 

Fonte: Projeto de apoio pedagógico ao uso de tablets. Disponível em: 

<https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/> Acesso em 10 de novembro de 2016. 

https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/
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Segundo a UNESCO, a tecnologia móvel, como os celulares, envolve o 

uso com outras Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a inserção 

destas novas tecnologias no ambiente educacional deve ser acatada como 

parte de um plano geral de política educativa: 

 

“Diretrizes de políticas recentes referentes à 
aprendizagem móvel devem ser inseridas nas políticas de 
TIC na educação que muitos governos já colocam em 
prática. Para aumentar as oportunidades fornecidas pelas 
tecnologias móveis e outras novas TIC, recomenda-se 
que as autoridades educacionais revisem as políticas 
existentes.” (UNESCO, 2014, p.31) 

 

Independentemente dessa discussão, não se pode negar que os 

celulares são dotados de recursos tecnológicos de informação e mídia que, se 

usados de forma adequada, tornam-se dispositivos com potencial para o 

ensino aumentando a aprendizagem. Os telefones celulares atuais deixaram de 

exercer apenas a função de telefone, pois, são centrais multimídias 

computadorizadas que ainda permitem assistir a filmes, gravar voz, tirar fotos, 

acessar a internet, dentre outras funções que auxiliam como dispositivo 

pedagógico. O telefone celular é uma calculadora que segue a ordem de 

operações, funciona como uma agenda que possui até mecanismo de alerta, 

permite receber atualizações de sites oferecendo serviço de notícias e 

publicações, é uma câmera fotográfica digital, uma filmadora digital e um rádio 

gravador digital. Muitas escolas convivem com a falta de recursos tecnológicos 

que se encontram disponíveis no telefone celular e permitem diversas 

possibilidades de aprendizagem. Essa tecnologia sempre esteve presente e 

defendemos que, com bom planejamento, é possível o uso do celular em sala 

de aula de forma natural.  

As características da pesquisa são apresentadas a seguir com a 

Fundamentação Metodológica do trabalho. Foi feita uma abordagem qualitativa 

buscando evidenciar os estudos realizados que contemplam o tema da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 
 

3 . 1 - Pesquisa qualitativa 

 

A proposta da pesquisa é desenvolver o trabalho focado em um aparato 

tecnológico que pudesse despertar mais interesse do estudante nas práticas de 

aulas e propiciar uma aprendizagem de maior qualidade. O professor de Física 

sempre se deparou com a falta de motivação do aluno em relação ao estudo da 

ciência (RODRIGUES, 2010), mesmo assim deve assumir um papel reflexivo e 

crítico de suas práticas de ensino, buscando desenvolver métodos 

pedagógicos e estratégias, com o propósito de inverter este quadro para uma 

aprendizagem mais dinâmica e agradável. Dentro desta perspectiva, o trabalho 

surgiu da necessidade de que o ensino de Física deve ser melhorado com a 

possibilidade de resposta referente a uma pergunta norteadora: Como usar a 

tecnologia como ferramenta pedagógica no estudo da Física em sala de aula?  

Assim, optou-se por a natureza da pesquisa ser de uma abordagem 

qualitativa, pois não busca determinar valores ou medir eventos empregando 

métodos estatísticos. O objetivo é inserir o pesquisador no ambiente da 

pesquisa para a obtenção de dados do fenômeno, por meio das expressões e 

interpretações verificadas no contexto que são expressas pelos estudantes no 

ambiente que ocorrem (BOGDAM & BIKLEN, 1994). Diante disso, de acordo 

com Godoy (1995): 

 

“Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser 
melhor compreendido no contexto em que ocorre e do 
qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva 
integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 
buscando “ captar “ o fenômeno em estudo a partir da 
perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando 
todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de 
dados são coletados e analisados para que se entenda a 
dinâmica do fenômeno.” (GODOY, 1995, p.21) 

 

 Percebe-se que a interpretação dos fenômenos e a concessão dos 

significados são fundamentais na metodologia desse trabalho e o pesquisador 

assume o papel de instrumento-chave. Essa abordagem é descrita de forma 
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minuciosa, centralizada na ideia de que aprendizagem é direcionada ao longo 

de seu desenvolvimento. 

 São diversos os métodos, as formas e os objetivos de uma pesquisa 

qualitativa e essas diversidades são enumeradas por Godoy (1995), por meio 

de um conjunto de características que possibilitam sua identificação: 

 • O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental; O pesquisador gasta muito tempo no 

ambiente a ser pesquisado para coleta de dados por meio de gravações em 

áudio e vídeo, ou anotações em bloco de notas para elucidar a questão em 

estudo. Estes dados são analisados e interpretados pelo pesquisador que 

assume o papel de instrumento chave. 

 

“Os estudos denominados qualitativos têm como 
preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo 
empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem 
valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador 
com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 
No trabalho intensivo de campo, os dados são coletados 
utilizando-se equipamentos como videoteipes e 
gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações num 
bloco de papel. Para esses pesquisadores um fenômeno 
pode ser mais bem observado e compreendido no 
contexto em que ocorre e do qual é parte. Aqui o 
pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa 
como o instrumento mais confiável de observação, 
seleção, análise e interpretação dos dados coletados.” 
(GODOY,1995, p.62) 

 

 • O caráter descritivo; Os elementos são coletados por meio de 

palavras e/ou imagens com citações que incluem entrevistas, notas de campo, 

fotografias, vídeos em que o pesquisador realiza a análise em sua totalidade, 

sempre preocupado com o processo e não somente com o resultado. 

 

“A palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa 
abordagem, desempenhando um papel fundamental tanto 
no processo de obtenção dos dados quanto na 
disseminação dos resultados. Rejeitando a expressão 
quantitativa, numérica, os dados coletados aparecem sob 
a forma de transcrições de entrevistas, anotações de 
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campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos 
de documentos. Visando à compreensão ampla do 
fenômeno que está sendo estudado, considera que todos 
os dados da realidade são importantes e devem ser 
examinados. O ambiente e as pessoas nele inseridas 
devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a 
variáveis, mas observados como um todo.” (GODOY, 
1995, p.62) 

 

• O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador; O investigador preocupa-se com a perspectiva 

de quem participa do estudo, ou seja, a forma que diferentes pessoas 

interpretam o significado do registro. Fazendo isto, a investigação qualitativa 

elucida a execução da situação. 

 

“Os pesquisadores qualitativos tentam compreender 
os fenômenos que estão sendo estudados a partir da 
perspectiva dos participantes. Considerando todos os 
pontos de vista como importantes, este tipo de pesquisa 
“ilumina", esclarece o dinamismo interno das situações, 
frequentemente invisível para observadores externos. 
Deve-se assegurar, no entanto, a precisão com que o 
investigador captou o ponto de vista dos participantes, 
testando-o junto aos próprios informantes ou 
confrontando sua percepção com a de outros 
pesquisadores.” (GODOY, 1995, p.63) 

 

• Enfoque indutivo; As ideias são construídas à medida que as 

informações são recolhidas e agrupadas, possibilitando a construção de um 

quadro que ganha forma a partir da análise das partes, ou seja, o investigador 

não coleta dados para confirmação de teoria antecipadamente aprovada.  

 

“Como os pesquisadores qualitativos não partem de 
hipóteses estabelecidas a priori, não se preocupam em 
buscar dados ou evidências que corroborem ou neguem 
tais suposições. Partem de questões ou focos de 
interesse amplos, que vão se tornando mais diretos e 
específicos no transcorrer da investigação. As abstrações 
são construídas a partir dos dados, num processo de 
baixo para cima. Quando um pesquisador de orientação 
qualitativa planeja desenvolver algum tipo de teoria sobre 
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o que está estudando, constrói o quadro teórico aos 
poucos, à medida que coleta os dados e os examina.” 
(GODOY, 1995, p.63) 

 

 A autora indica a presença de três formas de abordagens qualitativas 

muito utilizadas: a pesquisa documental, o estudo do caso e a etnografia.  

 Tomando por base o foco principal da pesquisa, ou seja, o uso do celular 

como ferramenta pedagógica em sala de aula, optou-se conforme o intuito do 

trabalho, pelo estudo do caso. O estudo de caso que visa ao conhecimento 

detalhado de um objeto (GIL, 2008; GODOY, 1995) considerado como uma 

unidade, um sujeito ou de uma situação em particular. 

 É uma estratégia que responde às questões “como” e “por que”, cujo 

foco está relacionado em fenômenos atuais e interpretado em contexto real. 

Godoy (1995) atenta para novas informações que surgem durante a pesquisa, 

em que o pesquisador faz o uso de diversos dados que são coletados em 

vários momentos e de diferentes formas. Tendo a observação como fator 

essencial na pesquisa o pesquisador procura anotar o máximo de episódios 

que interessam ao trabalho.  

 Dentre as diversas técnicas de organização de dados na pesquisa 

qualitativa, optou-se pela Análise de Conteúdo que busca descrever o objeto 

em estudo no processo de comunicação por meio de fotos, vídeos, falas 

gravadas ou textos. 

  

3 . 2 – Análise de conteúdo 

 

Os estudos qualitativos que utilizam práticas de análise de conteúdos 

ganham espaços no âmbito educacional e configuram-se em uma técnica cada 

vez mais frequente. Segundo Bardin (2011, p.15), “a análise de conteúdo é um 

conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados.” A autora destaca o intuito do método que 

manuseia os conteúdos que elucidam os indicadores que induzem a outra 

mensagem diferente, investigando, no texto, elementos semelhantes e 
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diferentes que provocam relações e compreensões do conteúdo em estudo. 

Segundo Gil (2008) esse método consiste em um “... conjunto de práticas de 

observações das comunicações que utiliza comportamentos ordenados e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.” 

Por tratar-se de um conjunto de técnicas, a Análise de Conteúdo teve 

diversas transformações, desde as primeiras propostas até os dias atuais, com 

a influência computacional que substitui a análise manual. Sendo importante 

investigar o tipo de técnica a ser empregado para garantir o conhecimento 

pretendido em relação ao objeto de estudo: 

 

“Obviamente, a utilização de cada técnica citada 
anteriormente produzirá resultados diferenciados, mas 
que permitem a produção de conhecimentos sobre o 
objeto de estudo, bem com suas relações. Entretanto, a 
escolha da técnica deve estar atrelada ao tipo de 
pergunta elaborada, ao tipo de conhecimento que se 
deseja produzir frente ao objeto estudado e, fundamen-
talmente, necessita de sistematização.” (CAVALCANTE 
et.al, 2014, p. 14) 

 

Segundo Oliveira (2008), a análise de conteúdo permite diversas 

aplicações e a maneira de sua aplicabilidade pode diversificar em virtude dos 

objetivos da pesquisa. Em seu trabalho, a autora elabora um resumo de 

técnicas de análise de conteúdo que considera necessária para que sua 

aplicação não seja simplesmente percebida, mas uma realidade de pesquisa 

qualitativa e orientada: 

 

“A análise de conteúdo pode ser conceituada de 
diferentes formas, considerando a vertente teórica e a 
intencionalidade do autor que a desenvolve, abarcando 
conceitos associados à semântica estatística do discurso 
político; técnica visando à inferência através da 
identificação objetiva e sistemática de características 
específicas das mensagens; técnica para produzir 
inferências replicáveis e práticas partindo dos dados em 
direção a seu contexto; um conjunto de procedimentos 
para produzir inferências válidas de um texto sobre 
emissores, a própria mensagem ou audiência da 
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mensagem; ou ainda como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações.” (OLIVEIRA, 2008, p.2) 

 

Considerado uma referência sobre o assunto, Berelson, citado nos 

trabalhos de Bardin (2011), Pádua (2002), Gil (2008) e Oliveira (2008) é 

considerado um pioneiro a tratar do tema determinando quesitos como ser 

objetivo, ser sistemático, focalizar apenas o conteúdo e quantificar, como 

exigências importantes para utilização dessa técnica de pesquisa. 

 
“uma técnica de investigação que, através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 
manifesto das comunicações, tem por finalidade a 
interpretação destas mesmas comunicações”. 
(BERELSON, 1952) 

 

Logo, a análise de conteúdo é um processo metodológico útil em 

diversas disciplinas e metas, pois, tudo que pode ser transformado em leitura é 

capaz de ser analisado com a aplicação desta técnica (OLIVEIRA, 2008). A 

autora enfatiza conceitos que funcionam como suportes para progressão da 

análise de conteúdo e sua aplicação que será mostrado abaixo. 

l - A objetividade nas categorias utilizadas em sua classificação por meio 

de transparência e exatidão, para que outros pesquisadores possam realizar a 

mesma classificação. 

 

“Implica que a análise deve poder ser verificada e 
reproduzida por outro pesquisador. Para tanto, as 
unidades decompostas da mensagem, as categorias que 
servem para classificá-la, devem ser definidas com tal 
clareza e precisão que outros, a partir dos critérios 
indicados, possam fazer a mesma decomposição, operar 
a mesma classificação.” (OLIVEIRA, 2008, p.2) 

 

ll - A sistematicidade na investigação levando em conta todo o problema 

em estudo e não apenas o que se encontra em concordância com o 

pesquisador. 
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“A análise deve tomar em consideração tudo o que, 
no conteúdo, decorre do problema estudado e analisá-lo 
em função de todas as categorias retidas para fins de 
pesquisa. Implica impedir toda e qualquer seleção 
arbitrária que retenha apenas os elementos em acordo 
com as teses do pesquisador.” (OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

lll - O conteúdo manifesto para que a prioridade seja do conteúdo 

realmente observado e não a concepção do pesquisador. 

 

“Implica eliminar as idéias a priori, os preconceitos 
do pesquisador. Para isso, a análise deve abordar 
apenas o conteúdo manifesto, o que foi efetivamente 
expresso e não o conteúdo presumido em função do que 
o pesquisador crê saber sobre o problema. A mensagem 
deve ser examinada em si mesma, o que não significa 
dizer que a análise de conteúdo deva se abster de toda e 
qualquer extrapolação sobre o conteúdo latente das 
comunicações. Implica apenas que as extrapolações em 
direção aos conteúdos latentes devem se apoiar nos 
conteúdos efetivamente observados.” (OLIVEIRA, 2008, 
p.3) 

 

lV - Unidades de registro (UR) que é dada por uma unidade fragmentada 

do texto a partir do qual se faz toda análise do conteúdo em estudo. 

 

“Trata-se de uma unidade de segmentação ou de 
recorte, a partir da qual se faz a segmentação do 
conjunto do texto para análise. Essa unidade pode ser 
definida por uma palavra, uma frase, um parágrafo do 
texto; ou ainda o segmento de texto que contém uma 
assertiva completa sobre o objeto em estudo, seja ele 
frase, parágrafo ou parte de frase ou parágrafo; o minuto 
de gravação, o centímetro da notícia de jornal, ou outras.” 
(OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

V - As unidades de contexto (UC) que correspondem a uma parte do 

texto maior que as unidades de registro para compreender melhor o significado 

dessas unidades. 
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“São unidades de compreensão da unidade de 
registro e corresponde ao segmento da mensagem cujas 
dimensões são maiores do que aquelas da unidade de 
registro. São segmentos de texto que permitem 
compreender a significação das unidades de registro, 
recolocando-as no seu contexto, tratando-se sempre de 
uma unidade maior do que a UR. Ex. a frase para a 
palavra, o parágrafo para o tema.” (OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

Vl - Na construção de categorias (CC) ocorre uma nova ordem nas 

mensagens que difere das linguagens iniciais que são classificadas pelas suas 

divergências e reagrupadas em seguida. 

 

“Operação de classificação dos elementos 
participantes de um conjunto, iniciando pela diferenciação 
e, seguidamente por reagrupamento, segundo um 
conjunto de critérios. São rubricas ou classes que reúnem 
um conjunto de elementos sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado segundo os caracteres 
comuns destes elementos. Implica impor uma nova 
organização intencional às mensagens, distinta daquela 
do discurso original.” (OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

Vll - A análise categorial (AC) permite que a classificação de elementos 

peculiares do estudo seja mais minuciosa. 

 

“Considera a totalidade do texto na análise, 
passando-o por um crivo de classificação e de 
quantificação, segundo a freqüência de presença ou 
ausência de itens de sentido. É um método de gavetas ou 
de rubricas significativas que permitem a classificação 
dos elementos de significação constitutivos da 
mensagem.” (OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

Vlll - A inferência autoriza uma proposta que esteja de acordo com 

outras propostas aceitas como verdadeiras. 
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“Operação lógica através da qual admite-se uma 
proposição em virtude da sua ligação com outras 
proposições já aceitas como verdadeiras. A intenção 
maior da AC é a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção e de recepção de uma 
mensagem, inferência esta que recorre a indicadores 
relativos ao texto.” (OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

lX - As condições de produção (CP) envolvem o entendimento superficial 

das mensagens por meio de correspondências estruturais. 

 

“Campo de determinações dos textos; 
intencionalidade subjacente à produção de uma 
mensagem; o que conduziu a um determinado enunciado 
de texto ou enunciado discursivo. Implica a compreensão 
da superfície dos textos e dos fatores que determinaram 
essas características, deduzidos logicamente através da 
correspondência entre as estruturas semânticas ou 
linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas 
dos enunciados.” (OLIVEIRA, 2008, p.3) 

 

Diante deste contexto Bardin (2011) define algumas etapas para a 

aquisição da análise de conteúdo desenvolvida em três fases que são 

demonstradas na tabela 3: 

1º Fase • Pré análise Escolha dos documentos ou 

preparação do material 

2º Fase • Exploração do material 

ou codificação 

Estudo minucioso do 

material por meio de 

codificação, classificação e 

categorização do elemento 

investigado. 

3º Fase • Tratamento dos 

resultados, inferência e 

interpretação 

Fase que se coloca em 

evidência as informações 

para análise. 

 

Tabela 3: Etapas de Análise de conteúdo 

Fonte: Dados retirados do livro de Bardin, Análise de conteúdo, São Paulo, Ed.70, 2011, p.95. 
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A pré análise consiste na organização do material por meio de uma 

leitura flutuante. O pesquisador realiza a escolha de documentos preparando o 

material para análise com hipóteses e objetivos para a elaboração dos 

indicadores importantes para interpretação final. Nesta fase é importante seguir 

critérios que validam a documentação: a exaustividade que atenta para o 

esgotamento do texto, a homogeneidade clara dos dados que se refere ao 

tema, a representatividade dos documentos que deve conter informações do 

universo em estudo e a pertinência dos documentos que devem ser adaptados 

aos objetivos do estudo. 

Na exploração do material ou codificação os dados universais do texto 

são reduzidos às palavras e expressões essenciais. Aborda recortes do texto 

que são agregados em unidades de registros constituídos por palavras, frases 

e temas seguido da escolha de regra de contagem por meio de codificações e 

índices quantitativos. Por fim, o pesquisador verifica a classificação e escolhe a 

categoria atento à exclusividade, de modo que um elemento seja classificado 

em apenas uma categoria. 

A última fase constitui de inferências e interpretações que evidenciam os 

dados válidos e significativos para amplas generalizações, a partir do confronto 

entre novas informações e as informações existentes. Podem ser usados 

métodos estatísticos com o uso de quadros, diagramas e figuras que 

condensam e destacam as informações obtidas. É o momento da intuição, 

reflexão e crítica do pesquisador, possibilitando a análise de conteúdo “um dos 

mais importantes instrumentos para a análise das comunicações de massas” 

(GIL, 2008). 

No próximo capítulo apresentamos os aspectos metodológicos inerentes 

à pesquisa com a descrição das atividades, dos instrumentos para coleta de 

dados e o percurso dessa coleta. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento desta pesquisa envolve a execução dos seguintes 

passos: l) sondagem, ll) planejamento das atividades, lll) aplicação das 

atividades com coleta de dados sobre a interação dos estudantes com as 

atividades propostas e a realização das mesmas mediadas pela utilização do 

celular, lV) análises e conclusões. 

Assim, inicialmente fez-se um levantamento com os estudantes sobre o 

uso do celular na escola. O objetivo foi compreender a utilização que os 

estudantes fazem do celular durante o período escolar, entender a relação de 

seu uso com as regras impostas na escola, as motivações que levam o 

estudante a manuseá-lo e analisar suas perspectivas em relação às possíveis 

aplicações educativas com o uso deste aparelho.  Para tais finalidades então, 

discutiu-se com os estudantes participantes as seguintes perguntas: 

 

● Utilização do celular na escola. 

 - Você utiliza o celular em sala de aula? Como? 

 - Alguma disciplina já fez o uso do celular durante as aulas? Como? 

 

● Possível utilização do celular em sala de aula. 

 - Você acha que o celular pode ser utilizado como ferramenta 

pedagógica em sala de aula? Como? 

 

Foram reservados cerca de 50 minutos para a realização dessa 

discussão e sondagem que foi integralmente gravada em registro áudio, com 

gravadores espalhados pela sala de forma a ouvir cada estudante no momento 

de sua participação. As informações foram transcritas para um caderno de 

campo, assim como demais considerações do pesquisador, e úteis para 

posterior análise.  

Além dos registros de áudio, os estudantes registraram comentários, 

perguntas e opiniões em um questionário contendo as questões abertas sobre 

o debate.  
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Essa etapa então constituiu um pré-teste, cujo objetivo foi levantar as 

concepções prévias e perspectivas dos estudantes em relação às 

possibilidades do uso do celular no âmbito educacional.  

As etapas seguintes trataram do desenvolvimento e aplicação de 

atividades que diziam respeito aos temas presentes nos conteúdos 

programáticos. Porém, a realização das mesmas envolveram a presença do 

celular e suas diferentes potencialidades. Entendemos que o objetivo do 

trabalho foi propor aplicações educativas com a utilização do celular com a 

pretensão de analisar as opiniões dos estudantes quando desenvolvem um 

determinado tema com uso do aparelho, em um contexto educativo. As 

questões iniciais das atividades relacionavam o tema abordado como o tipo de 

recurso envolvido, seguido de uma questão que envolvia a opinião do 

estudante em relação ao recurso usado na atividade com o tema estudado.  

Essas atividades foram fundamentadas de acordo com o contexto CTS, 

com a discussão de cada etapa do produto, levantando seus objetivos e 

relações com o contexto que se propõe. Cada atividade foi desenvolvida por 

meio de um roteiro com encaminhamentos, instruções para realização e 

questões discursivas que auxiliavam na complementação das informações de 

dados. 

Na particularidade desta pesquisa, para o desenvolvimento desta etapa, 

os estudantes trouxeram para sala de aula seus smartphones pessoais. O 

acesso à internet deu-se a partir do Wi-Fi do colégio, cuja senha foi liberada 

apenas para os estudantes que participaram da pesquisa, além do acesso 

pessoal que cada aparelho pode estabelecer. Os estudantes participantes 

receberam instruções do professor pesquisador sobre as atividades 

apresentadas e a função do celular neste contexto. 

No capítulo seguinte descreveremos o ambiente onde a pesquisa foi 

desenvolvida e o grupo pesquisado, bem como as aplicações das atividades e 

o produto final desta dissertação. Esse produto foi elaborado como uma 

proposta educacional dirigida para os professores de Física para aplicação de 

atividades que utilizam o celular em sala de aula. 
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CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO, COLETA DE DADOS E PRODUTO 

EDUCACIONAL. 
 

5 . 1 – Contexto da aplicação 

Ambiente escolar 

 

A pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre do ano 2016, com 

duração de um mês, com 31 estudantes entre 16 e 18 anos de idade, do 

Terceiro Ano do Ensino Médio.  A escolha deu-se pelo fato de o trabalho 

também servir como um reforço escolar para estes estudantes, cuja grade 

escolar consiste, além do conteúdo programático do Terceiro ano, também da 

revisão de todo conteúdo do Ensino Médio.  

 O trabalho foi realizado em um colégio da cidade de Sete Lagoas (MG), 

essa escola é privada e tradicional na cidade. O colégio, cujo resultado oficial 

no ENEM 2015, foi 1o lugar no ranking da cidade, 12o no Estado de Minas 

Gerais e 80o no Brasil, oferecendo o Ensino Fundamental no turno da tarde e o 

Ensino Médio no turno da manhã apenas tem como principal objetivo didático a 

preparação de alunos egressos do Ensino Médio para o ingresso na 

Universidade. 

O pesquisador trabalha nesta escola e, em virtude de sua grande 

permanência enquanto professor nos turnos Matutino e Vespertino, optou por 

desenvolver o trabalho na mesma escola em que atua, maximizando o tempo 

disponível ao projeto, em horários diferentes de sua jornada de trabalho e dos 

horários normais de aulas dos estudantes. É importante ressaltar que as 

atividades foram desenvolvidas sem prejudicar o planejamento curricular dos 

estudantes executado na escola.   

O colégio conta com 14 salas, um laboratório de ciências, sala de 

multimídia, área de alimentação, sala para recepção, diretoria, secretaria, 

biblioteca, sala de professores, coordenação, cozinha, banheiros, além de uma 

quadra destinada à educação física e um setor de reprografia. 

Todas as salas possuem computador com acesso à Internet de banda 

larga e dispõe de recursos audiovisuais como TV’s com DVD, vídeo, data 

show, sistema de climatização, quadro branco e carteiras confortáveis 
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proporcionando um ambiente de aprendizagem agradável e tranquilo. A 

secretaria, a biblioteca e a sala de professores também são informatizadas com 

computadores à disposição do corpo docente.  

O quadro pessoal possui 40 professores, 1 diretor, 3 vice-diretores, 4 

coordenadores, 1 psicóloga, 2 secretárias, 1 bibliotecária e 5 profissionais em 

ajustamento funcional. Todos os profissionais do corpo docente são habilitados 

para as disciplinas que lecionam. 

A escola possui 593 alunos e a maioria proveniente de classe média, 

sendo que todos possuem pelo menos um celular e acesso à Internet também 

em casa. O celular na escola não é proibido, mas durante as aulas deve ser 

guardado e desligado, salvo o uso durante o intervalo ou com a autorização do 

professor. Os alunos do Ensino Fundamental utilizam como material 

pedagógico os livros didáticos de acordo com a indicação dos professores da 

área e os do Ensino Médio, material didático da Editora Bernoulli. 

A escola está localizada em um bairro muito movimentado e bem 

estruturado. A cidade é uma região com diversas áreas de trabalho e composta 

por supermercados, farmácias, lojas, bancos, postos de combustíveis, 

hospitais, faculdades, universidade federal, colégios, corpo de bombeiros, 

fábricas, indústrias, shoppings e outras casas de comércio. Todos os pais dos 

estudantes são alfabetizados e participativos na vida escolar de seus filhos, o 

que facilita aprendizagem. 

 

 

Figura 3: Foto dos estudantes durante as atividades. 
 

No decorrer do trabalho proposto os estudantes mostraram interesse 

nas atividades e cumpriram as tarefas e comandos pedidos, com participações 

nos debates e discussões que foram estabelecidos. Essa conduta facilitou o 

processo ensino/aprendizagem e procurou indicar pontos positivos e negativos 
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no processo de aplicação, na escolha da atividade e na confecção do roteiro 

didático estabelecido.  

As atividades foram realizadas no tempo previsto que foi considerado 

apropriado para a execução em relação à quantidade de atividades abordadas 

e estruturadas com os estudantes. Todos os estudantes participaram 

integralmente das atividades. 

 

5 . 2 – Atividades aplicadas, propostas para a realização desta pesquisa. 

 

As atividades envolveram roteiros que fazem o uso do celular por meio 

de vídeos, aplicativos, sensores como sugestões metodológicas para 

professores. Essas atividades não seguem uma ordem programática de 

conteúdos para o ensino médio, mas estão relacionadas com qualquer grade 

curricular para o ensino de Física e apresentam diferentes estratégias didáticas 

para sala de aula. 

A primeira atividade está relacionada ao tema “Trânsito e a Primeira Lei 

de Newton”, que sugere um trabalho didático, inserido por meio de vídeos 

encontrados na internet e estão relacionados com o cotidiano do estudante. 

Na segunda atividade, temos o tema “Estudo de ondas numa corda” 

para discutir as principais características e fenômenos relacionados à onda, 

com o auxílio de um aplicativo educacional. 

A terceira e quarta atividades, enfatiza a onda sonora e onda 

eletromagnética que por meio de aplicativos, câmera e sensores do celular, 

como microfone e autofalante, permitiram uma discussão sobre as limitações 

visuais e sonoras do ser humano.  

 

5 . 2 . 1 – Atividade 1 – Trânsito e a Primeira Lei de Newton 

 

A primeira atividade fez uso de vídeos da internet disponíveis no You 

Tube que relatavam cenas do cotidiano envolvendo conceitos de Física. O 

vídeo permitiu o estudo de conteúdos físicos, que provavelmente não seriam 

vistos se a aula permanecesse apenas com o uso do livro didático. Inicialmente 
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foram selecionados três vídeos com durações de aproximadamente um minuto 

cada, disponíveis na internet e ilustrados na fig. 4, fig. 5 e fig. 6.  

 

 

Figura 4: Colisão frontal com e sem cinto e airbarg 

Fonte: Disponível em< www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY > Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

 

 Figura 5: Acidente de carro. 

Fonte:<www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded >Acesso em 10 de 

Outubro de 2016. 

 

 

Figura 6: Acidentes de ônibus. 

Fonte:<www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs >Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

http://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs
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Dois deles apresentavam cenas de acidentes de trânsito e outro faz 

parte de um teste de airbag.  Antes de os estudantes assistirem aos vídeos, o 

professor abordou o conceito de inércia  e a correlação entre esta tendência de 

um corpo em permanecer no seu estado de movimento com a importância de 

itens de segurança veicular sendo evidenciado o conceito de força. Em seguida 

foi entregue aos estudantes um roteiro com perguntas que relacionavam a 

Primeira Lei de Newton com as cenas apresentadas e uma questão final sobre 

os vídeos demonstrados e seu aprendizado em relação à inércia. 

As questões do questionário permitiram que os estudantes pudessem 

avançar, recuar, repetir e pausar as apresentações dos vídeos em seus 

celulares. Essas questões foram respondidas individualmente e conceitos 

físicos como inércia – Primeira Lei de Newton, força – Segunda Lei de Newton, 

Aação e reação – Terciera Lei de Newton, movimento e repouso foram 

aparecendo no decorrer da atividade e eram abordados à medida que 

apareciam, permitindo um debate entre os estudantes com a participação do 

professor. O tempo de duração dessa atividade foi de uma aula de 50 minutos. 

As questões propostas do questionário são apresentadas abaixo: 

a) Como o air bag e o cinto de segurança podem proteger os ocupantes 

de um veículo com redução de danos em caso de um acidente? Indique o 

motivo a partir do vídeo. 

b) Identifique no vídeo a direção e o sentido que o boneco de teste 

segue após a colisão. Ela é a mesma ou diferente da do carro? 

c) Discuta sobre a velocidade do boneco antes e depois da colisão. Ela é 

a mesma ou diferente da do carro? 

d) Podemos dizer que tanto as pessoas do ônibus como o boneco de 

teste continuaram a descrever o movimento que tinham com a mesma 

velocidade no momento da colisão? 

e) Tente explicar como o homem pode ter ido parar no banco de trás, 

dizendo qual a posição final do carro. 

f) Procure explicar como as crianças foram parar na lateral esquerda do 

ônibus. 

g) Agora explique como o airbag e o cinto de segurança funcionam, 

utilizando os conceitos discutidos durante a atividade. 
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h) Os vídeos demonstrados nas atividades por meio do celular, 

colaboraram para a melhoria em seu aprendizado  sobre as leis de Newton?  

 

5 . 2 . 2 – Atividade 2 – Estudo de ondas numa corda 

 

A segunda atividade fez uso de um simulador com tema sobre ondas 

numa corda. O simulador computacional escolhido é do projeto Phet Colorado-

Simulações interativas (www.phet.colorado) que possui facilidade em seu 

manuseio, permite que o utilizador modifique seus dados iniciais, verifique o 

que acontece com o fenômeno físico e ainda é gratuito. Foi abordado, por meio 

do simulador utilizado, o tema ondas em uma corda, sendo possível o estudo 

da amplitude e comprimento de onda, velocidade de propagação e tensão em 

uma corda, interferência, inversão de fase, entre outros conceitos. A figura 7 

apresenta a imagem da página principal do site do Phet Colorado, com 

estrutura dinâmica e links para diversos outros simuladores. 

 

 

Figura 7: Ilustração da página principal do Site do PhET. 

Fonte: Disponível em<www.phet.colorado> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

Considerado um laboratório virtual para ciências, o Phet é um projeto da 

Universidade Colorado (EUA), que oferece gratuitamente simulações 

interativas de fenômenos da Física e de outras do conhecimento, acessível 

através do endereço eletrônico <www.phet.colorado> Acesso em 10 de Outubro 

de 2016. 

http://www.phet.colorado/
http://www.phet.colorado/
http://www.phet.colorado/
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.O simulador Wave on string foi desenvolvido por S Pennington da Essex 

High School para aplicação em aula de Física no Ensino Médio. Sendo um 

software na linguagem Java, funciona “off-line” e de fácil manuseio. 

A figura 8 exibe a tela de apresentação inicial do simulador 

computacional de ondas numa corda. 

 

 

Figura 8: Tela do simulador onda em uma corda. 

Fonte: Disponível em<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string> Acesso em 

10 de Outubro de 2016. 

 

Essa atividade teve duração de uma aula de 50  minutos. Os estudantes, 

após acessarem o simulador disponível em: 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string> (Acesso em 10 

de Outubro de 2016) receberam um roteiro de atividades que orientava os 

comandos necessários para a realização do trabalho. Esse roteiro foi produzido 

para conduzir o aluno em verificar a importância e funcionamento da 

simulação, a influência que cada variável tem no fenômeno e suas restrições, 

em uma ordem gradativa de conhecimento. Inicialmente os estudantes, por 

intermédio do professor pesquisador, tiveram uma breve visão das funções de 

alguns cursores e botões da tela inicial do simulador. Em seguida, por meio do 

roteiro, foi apresentada uma sequência de atividades discursivas com conceitos 

que pudessem ser verificados no simulador. As seis primeiras questões 

envolviam conceitos com a seguinte abordagem: 

I) Influência da tensão na velocidade de propagação de um pulso. 

II) Reflexão de um pulso e inversão de fase. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
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III) interferência construtiva e interferência destrutiva. 

IV) Comprimento de onda e relação com pontos da corda em concordância de 

fase. 

V) Relação entre frequência e comprimento de onda. 

VI) Corda vibrando com e sem amortecimento.  

 

A última questão avaliava o uso do simulador em relação à 

aprendizagem: 

 

Questão: “Como os simuladores podem contribuir para o seu aprendizado na 

transmissão de alguns conteúdos científicos?” 

 

Embora simples, nos permitiu a avaliação da contribuição do simulador 

computacional para a aprendizagem. 

 

5 . 2 . 3 – Atividades 3 e 4 – Estudo das ondas sonoras e radiações 

eletromagnéticas 

 

 A terceira e quarta atividade foram aplicadas no mesmo dia em uma 

aula de 60 minutos. Inicialmente realizamos uma abordagem expositiva e 

dialogada sobre o tema ondas eletromagnéticas. Foi uma aula de revisão, 

apenas com comparações entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas, pois 

os estudantes tinham o conhecimento do conteúdo. A atividade foi 

desenvolvida utilizando-se dois aplicativos baixados para uso nos celulares e 

smartphones e recursos desses aparelhos que compõem a configuração de 

fábrica como microfone, alto falante e câmera webcam. Os alunos observaram 

os sons audíveis e inaudíveis ao ser humano com o uso de um aplicativo 

chamado dog whistler. Disponível no site <www.googleplay.com> Acesso em 

10 de Outubro de 2016, na versão 1.51, a partir do Android 1.5, totalmente 

gratuito. Esse aplicativo também conhecido como “apito de cachorro”, permite a 

emissão de diversas ondas sonoras, incluindo frequências de infrassons e 

ultrassons. Este aplicativo é usado para treinamento de cães, mas também 

funciona como uma ferramenta pedagógica para comparação de sons audíveis 

http://www.googleplay.com/
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e inaudíveis para o ser humano, pois, o aparelho auditivo do ser humano é 

sensibilizado por ondas sonoras que se encontram no intervalo de 

aproximadamente 20 Hz até 20.000 Hz. 

Esse software, depois de instalado no celular, por exemplo, disponibiliza 

a seguinte tela como mostra a figura 9: 

 

Figura 9: Tela de entrada para o software apito para cachorro. 

Fonte: Disponível em < www.googleplay.com.br> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

Foi ligado o aplicativo dog whistler, nas frequências de 300 Hz a 8.000 

Hz, para observação do som grave e agudo. Foi alterada a frequência para 

15.000 Hz para que os alunos observassem a frequência máxima da audição 

humana. Nesta experiência os alunos puderam constatar, com esta frequência, 

que outras pessoas de diferentes idades (mais velha) não conseguiram captar 

o sinal sonoro emitido. Foi possível perceber que ainda não estavam 

convencidos sobre o fato de apenas uma pessoa naquela sala não conseguir 

escutar os sons. Então convidei outro professor para entrar em sala de aula e 

sem que percebesse acionei o aplicativo com a mesma frequência. Quando 

observaram que eu e o professor não estávamos incomodados com os 

zumbidos, ficaram convencidos quanto à deficiência auditiva. Em seguida, por 

meio de um roteiro, os estudantes registraram as frequências mínima e máxima 

que conseguiram perceber. Realizamos uma comparação e discutimos, por 

meio de um debate, a diferença dos resultados anotados. Durante a atividade, 

alguns celulares registraram, com o aplicativo conhecido como decibelímetro, o 

nível sonoro em decibel (dB) da sala de aula com o intuito de estudar a 

http://www.googleplay.com.br/
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qualidade do som captado, em relação ao recomendado pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde). O decibel (dB) é uma unidade logarítmica 

usada para medir a intensidade de um som em relação a um nível de 

referência especificado. Esta intensidade sonora pode ser expressa em 

decibéis de acordo com a relação: I = 10 log10 (
 

  
) em que Io é a intensidade de 

referência igual à Io = 10-12 W/m2. 

  A tela do aplicativo decibelímetro possui o aspecto da figura 10: 

 

 

Figura 10: Tela principal do decibelímetro. 

Fonte: Disponível em < www.googleplay.com.br> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

Em seguida, os estudantes fizeram uso da câmera do celular, cujo 

sensor, permitiu a observação de uma radiação não ionizante. Como emissor 

dessa radiação, foi usado um dispositivo de controle remoto, como o de um 

televisor, que possui um LED (dispositivo emissor de luz) de infravermelho em 

sua extremidade. O televisor possui um sensor para esse tipo de radiação. 

Qualquer botão do controle aciona um pulso dessa radiação em que o sensor 

do televisor decodifica o sinal e realiza a operação desejada. Quando 

observamos a luz, após sofrer vários desvios, atravessar substâncias 

gelatinosas, passar por controladores de intensidades e lentes que regulam 

sua incidência, na extremidade do globo ocular onde se projeta na retina. 

Nessa membrana sensível, há células fotorreceptoras, que desempenham o 

papel de sensores e enviam as informações recebidas ao cérebro por fibras 

ópticas, que formam o nervo óptico. A radiação infravermelha possui frequência 

menor que a da cor vermelha, portanto, está fora do alcance da visão humana 

http://www.googleplay.com.br/
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e não é considerada luz visível. Como a visão humana não possui células 

sensíveis ao infravermelho, nessa atividade foi usado como receptor, uma 

câmera webcam de um celular que é sensível tanto para a radiação visível 

quanto para a radiação infravermelha. Essas câmeras capturam o sinal 

infravermelho e transformam em sinal elétrico. O professor pesquisador 

acionou o controle remoto diante da turma e os estudantes observaram a 

radiação não ionizante por meio da câmera webcam de seus celulares. Com 

essa atividade os estudantes comprovaram a existência da radiação 

infravermelha, sua utilização no cotidiano e a limitação da visão humana. 

 

 

   

Figura 11: Foto de um controle remoto acionado (a) e não acionado (b). 

Fonte: Feita com a câmera do celular. 

 

 Nesse último dia realizamos um debate de aproximadamente 15 minutos 

sobre o trabalho aplicado e gravado, por meio de áudio, os relatos dos 

estudantes quanto ao uso do celular e da internet durante as atividades. Os 

estudantes puderam falar sobre os acessos da internet desvinculados das 

atividades e que foram realizados durante as aplicações. 

 Entendemos também que a observação do pesquisador, durante o 

trabalho, se faz necessária sendo uma técnica rica em registros, permitindo a 

descrição dos participantes, os locais e os acontecimentos durante as 

atividades. As informações relevantes, incluindo as diversas reações e 

recepções dos estudantes durante as atividades, foram registradas em um 

caderno de campo, utilizado pelo pesquisador.  

 Todos os critérios adotados, inclusive os registros em fotos, que 

julgamos necessários para uma maior confiabilidade do trabalho, foram 

a b 
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direcionados levando em consideração as opiniões dos estudantes, sem 

interferência da subjetividade do pesquisador.  

 

5 . 3 – Produto educacional 

 

 Ao término da pesquisa, a partir das atividades desenvolvidas com os 

estudantes, foi elaborado um produto educacional (APÊNDICE A) constituído 

de um manual didático contendo sugestões de atividades de Física que podem 

ser aplicadas com o uso do celular, como incentivo aos professores, que 

independentemente de sua área de formação, aceitem o desafio de futuras 

pesquisas. Esse manual, em forma de cartilha, foi constituído de questionários, 

textos, roteiros de atividades, links de vídeos e aplicativos que os professores 

usarão para se orientar nas aplicações das sequências de atividades durante o 

trabalho com os estudantes. Acreditamos que, a partir daí, será possível 

examinarmos as características dos celulares, que os tornam atraentes para o 

ensino da Física. O produto desenvolvido está disponibilizado nos apêndices 

desse trabalho e as discussões e análises dos dados coletados são feitas no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

6 . 1 -  Caracterização de análise de dados 

 

 A análise de dados é delineada na categorização dos dados obtidos. 

Esse delineamento é devido à quantidade de dados coletados e seu intuito é o 

de reunir informações importantes para pesquisar o uso do celular em sala de 

aula como ferramenta potencialmente pedagógica no ensino. Essas categorias 

são definidas pelo pesquisador e retiradas a partir do contexto das respostas 

dos estudantes, discursos e debates realizados durante as aplicações das 

atividades, segundo a análise de conteúdo de Bardin (2011). Assim, foram 

transcritas as informações relevantes para a proposta do trabalho, com origem 

nas respostas dos estudantes, nas discussões realizadas oralmente ou escrita 

(em APÊNDICES B, C, D e E) e buscando registros em áudio, das interações 

entre eles e com o professor pesquisador. Este início de fase é feito com 

diversas leituras do material reproduzido e registrado no caderno de campo. 

Em seguida é feita a exploração do material, obedecendo às regras de pré-

análise. Todos os dados explorados serão validados e significativos, seguindo 

regras precisas para uma exposição detalhada e clara do conteúdo. Com esses 

resultados, serão realizadas interpretações ligadas ao entendimento dos 

estudantes em relação ao uso do celular em sala de aula como ferramenta 

didática.  

 

6 . 2 -  Aplicação de análise de dados 

 

 O registro de dados para análise e investigação, se deu por meio de 

questionários, gravações de áudios, fotos, diário de campo e por meio de 

roteiros de atividades. Essa análise tem como objetivo organizar e sintetizar de 

forma a entender a perspectiva do estudante para a utilização do celular em 

sala de aula. Nessa abordagem qualitativa o ponto principal é amplo, exigindo 

uma organização e interpretação direta do material. A avaliação de 

aprendizagem foi realizada por meio das respostas dadas pelos estudantes nos 
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questionários e roteiros. Suas perspectivas foram comparadas por meio de 

debates pré e pós-teste. 

O pré-teste buscou verificar a relação dos estudantes com o celular no 

cenário escolar. O pós-teste procurou verificar o comportamento dos 

estudantes em relação ao uso do celular durante as atividades e as 

possibilidades de utilização no âmbito educacional. Por se tratarem de 

assuntos revisionais, o foco principal foi de registrar as reações e recepções 

dos estudantes em relação ao uso de recursos tecnológicos, que possibilitam o 

estudo de interpretações físicas. A seguir apresentamos as análises dessas 

atividades. 

 

6 . 2 . 1 -  Investigação acerca da relação prévia dos estudantes com o 

celular em sala de aula 

 

Para conhecer a relação dos estudantes com o celular foi aplicado o 

questionário (APÊNDICE B) na realização do estudo do caso para os 31 

estudantes, sendo 8 rapazes e 23 moças, seguido de um debate entre os 

participantes e o professor pesquisador. 

A primeira questão consistia em: 

 

Questão: “Você utiliza o celular em sala de aula? Como?”  

 

Nessa questão foram agrupados os estudantes que não fazem o uso do 

celular durante as aulas e os que fazem de alguma forma. Nas respostas ao 

questionário, julgamos necessário não levar em consideração, os estudantes 

que apenas conferem as horas pelo celular, mesmo durante as aulas. Essa 

atitude poderia ser realizada por meio de um relógio em qualquer momento da 

aula.  

 Esses agrupamentos foram divididos em subagrupamentos como 

mostrado na figura 12. 
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Figura 12: Subagrupamento de respostas à Primeira Questão (Você utiliza o celular em sala de 

aula? Como?) - Pré-teste. 

 

Dos trinta e um (31) estudantes, onze (35,5%) responderam que não 

fazem o uso do celular durante as aulas e vinte (64,5%) responderam que 

fazem o uso do celular durante as aulas por algum motivo. 

 

Gráfico 1: Porcentagem do uso de celular em sala de aula. 

 

Como se pode notar no gráfico 1, grande parte dos estudantes 

pesquisados faz o uso do celular em sala de aula, mesmo ciente de sua 

proibição. Como afirmam os seguintes estudantes: 

 

Primeira questão - Uso do 
celular em sala de aula 

uso 

Calculadora 

Redes sociais 

 
Internet - Págs. WEB 

Respostas de questões 

Sinônimos de palavras 

Resumo de livros 

Site da escola 

Pesquisa   

Máquina fotográfica 

Ligações 

Ouvir música 

Jogos 

não uso 

uso do celular 

64% 

não usa 

36% 
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Estudante1: “Uma vez que é proibido usar o celular durante as aulas, ele fica dentro 

do estojo, escondido.” 

 

Estudante 2: “Utilizo o celular escondido, às vezes para entrar no site da escola.” 

 

Estudante 4: “Faço uso do celular de forma que o professor não veja.” 

 

Estudante 5: “Sim utilizo escondido, pois os professores não permitem o uso do 

aparelho...” 

 

Estudante 6: “Essa utilização ocorre, de forma escondida, uma vez que o uso na 

escola é proibido.” 

 

Estudante 7: “Sim. Apesar de proibido o uso em sala de aula...” 

 

Estudante 8: “Utilizo o celular em sala de aula periodicamente, na maioria das vezes 

os professores não demonstram atenção e não percebem que os alunos utilizam, 

mesmo que seja proibido.”  

 

Apesar da pergunta não exigir a justificativa da utilização do celular 

durante as aulas, alguns estudantes comentaram sobre os motivos que 

levaram seu uso e que geralmente está associado ao desinteresse pelas aulas: 

 

Estudante 4: “... ocorre quando a aula não está interessante...” 

 

Estudante 5: “... muitas vezes a aula esta chata e desinteressante.” 

 

Estudante 6: “... em aulas mais chatas.” 

   

Os relatos dos discentes deixam claros dois pontos: primeiro uma 

notória insatisfação com o método tradicional de ensino e a monotonia inerente 

a este; segundo, a utilização indevida do aparelho. Este segundo ponto está de 

acordo com os encaminhamentos presentes nas diretrizes para utilização e 

aprendizagem utilizando tecnologias móveis (UNESCO, 2014) onde se aponta 

que o surgimento das tecnologias de simples acesso e celulares com maior 

número de funções é um caminho que desperta curiosidade e interesse dos 

estudantes. 
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Com relação aos diferentes usos do celular durante a aula, coletou-se a 

resposta de vinte estudantes que foram então organizadas em sete (7) 

agrupamentos. O gráfico 2 mostra a distribuição destas respostas dos 

estudantes segundo esses agrupamentos, em relação à frequência do uso. 

 

 

Gráfico 2: Agrupamento das concepções dos estudantes sobre a 1ª questão – pré-teste. 

 

Podemos perceber que as funcionalidades mais utilizadas são: redes 

sociais (90%), internet (85%) e calculadora (70%). Alguns citaram que jogos 

(20%) e máquina fotográfica (10%) também já foram usados pelos estudantes 

durante as aulas. E uma pequena minoria respondeu que já ouviram música 

(5%) e até realizou ligação (5%) durante as aulas.  

Observe-se que o número de respostas foi superior ao número de 

respondentes, pois os mesmos estudantes responderam a mais de uma 

alternativa. É interessante perceber que o celular tem outras funções que já 

são bem conhecidas e utilizadas pelos estudantes, mesmo em sala de aula.  

O uso dos estudantes em relação à internet foi reagrupado em cinco (5) 

grupos como mostra o gráfico 3: 
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Gráfico 3: Subagrupamento-Internet-pré-teste. 

 

É possível constatar o uso frequente da internet pelos estudantes, sendo 

que 41%, ou seja, foram encontradas sete (7) vezes nas respostas dos 

estudantes que usaram para pesquisa de um conteúdo sobre um determinado 

assunto e/ou para conferir respostas ou gabaritos de questões e simulados. 

Alguns estudantes 17,6% procuram sinônimos de palavras para aulas de 

redação e outros 11,8% para realizar a leitura do resumo de um livro. Apenas 

5,9% respondeu que o acesso também é para verificar suas notas no site da 

escola.  

Essas utilizações confirmam transgressões às regras através da 

utilização de aparelhos eletrônicos, pois, a Escola em questão proíbe o uso do 

celular durante as aulas. Pelos recortes percebe-se a dificuldade no 

cumprimento desta norma, pois, enquanto o professor tenta explicar o 

conteúdo, os estudantes fazem o uso do celular no ambiente escolar, onde sua 

atenção deveria estar direcionada na fixação do aprendizado. Pereira (2013) 

afirma o estreitamento que deve existir entre celular e seus recursos 

tecnológicos e o processo de ensino, mas não é com total descontrole quanto a 

seu uso, pois, verifica-se estudante que realizou chamada telefônica mesmo 

em sala de aula. 

Foi possível constatar o reduzido número de situações em que o celular 

tenha sido utilizado pelos professores durante, e em favor de suas aulas. A 

situação mais relevante está relacionada com o uso da calculadora: 

 

Estudante 1: “Sim, já foi usada a calculadora no celular e para pesquisar questões, 

nas aulas de matemática e física.”  
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Estudante 2: “Sim. Apenas quando necessário para cálculos em algumas das aulas de 

exatas.” 

 

Precisamente, foram mencionadas outras utilizações como pesquisa ou 

máquina fotográfica, mas que são situações isoladas de professores que em 

um caso específico utilizaram o celular em sala de aula: 

 

Estudante 3: “Sim, houve disciplina em que o professor fez uso do celular para olhar 

notas, prova e pesquisas rápidas para esclarecer dúvidas.” 

 

Estudante 4: “Sim, alguns professores já pediram para que os cálculos fossem feitos 

na calculadora. Também já ocorreu o uso para leitura de um livro na aula de história.” 

 

Estudante 5: “sim, mesmo que as normas do colégio proíbam, muitos professores 

utilizam, mas não para fins didáticos.” 

 

Estudante 6: “Teve uma vez que tiramos fotos e filmamos uma experiência para 

colocar num blog.” 

 

O motivo que impede a execução de atividades experimentais que 

utilizam a tecnologia para transformar e melhorar abordagens de ensino e 

aprendizagem é apontado pelos autores Chagas e Martins (2009), como a falta 

de preparo dos professores. Para a UNESCO (2014) os motivos estão 

relacionados com a falta de orientação e a capacitação desses professores.  

Entretanto, esses motivos não justificam o fato da não utilização do 

celular em atividades didáticas. Este fato está mais relacionado com a 

proibição do uso do celular durante as aulas. Se a escola proíbe o uso para os 

estudantes, os professores posicionam-se de forma negativa a sua utilização 

durante suas aulas, mesmo para fins didáticos. Para o professor é incômodo 

fazer o uso de algo que é proibido pelo regimento escolar. Esse fato acaba 

fortalecendo o conceito de aulas centralizadas em torno do docente, como as 

da escola tradicional que muitas vezes colaboram para que a distância entre 

estudantes e professores seja ainda mais desconfortável.  

É necessário um diálogo mais positivo entre direção, coordenação e 

professores sobre um assunto que exige metas, organização e diretrizes 

coesas no processo ensino /aprendizagem. 
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A tabela 4 representa os pontos positivos apontados pelos estudantes e 

a frequência na qual esses pontos foram encontrados em suas respostas. 

Pontos positivos % de estudantes Exemplos de respostas 

 

 

Facilita o aprendizado 

 

 

32% 

“...essa ferramenta pode ser 

usada como facilitador dos 

cálculos...” 

 

“...”...dessa forma o conteúdo 

pode ser fixado de forma mais 

satisfatória.” 

 

 

Prende a atenção 

 

 

13% 

“...sendo mais atrativo...” 

 

“..tornaria a aula muito mais 

interessante e prenderia a 

atenção dos alunos.” 

 

“...e o uso do celular pode tornar 

a aula mais interativa e 

descontraída.” 

 

 

Complemento de 

matéria 

 

 

13% 

„...a fim de complementar as 

aulas e torná-las mais 

interessantes.” 

 

 

...”que complementam o 

aprendizado.” 

 

 

Inserido no cotidiano 

 

 

10% 

“O celular está cada vez mais 

inserido na vida das pessoas.” 

 

“Uma vez que essa ferramenta 

já é utilizada de forma intensa 

pelo aluno..” 

Tabela 4: Pontos positivos com o uso do celular 

Na verificação das ideias dos estudantes sobre a possível utilização do 

celular em sala de aula, foram encontradas algumas propostas como pesquisa, 

Vídeo aula, aplicativos, simuladores. A tabela 5 representa a frequência que 

surgiram nas respostas dos estudantes em relação às possíveis utilizações que 
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foram propostas. As respostas foram colocadas em recortes e demonstradas 

em porcentagem: 

 

Utilização % de estudantes Exemplos de respostas 

 

Pesquisa 

 

39% 

“...pesquisa de alguma notícia...” 

 

Vídeos 

 

32% 

“vídeos aulas” 

 

“visulaização de vídeos” 

Aplicativos 26% “..utilização de aplicativos..” 

 

Calculadora 

19% “...calculadora,..” 

 

“..alguma operação mais longa...” 

 

Simuladores e 

experimentos 

 

23% 

“...simulem experimentos..” 

 

“..demonstrar experimentos.” 

 

Exercícios 13% “...pesquisar questões do ENEM..” 

Jogos de aprendizado 6,5% “jogos educativos.” 

Tabela 5: Propostas de utilizações do celular 

Podemos admitir que, mesmo sem o uso significativo do celular com fins 

pedagógicos, os estudantes conseguem apontar possibilidades de utilização 

dos aparelhos em conteúdos curriculares, dentro de sala de aula, como 

ferramenta de ensino.  

 

 

Estudante 1: “Sim, com tanta disponibilidade tecnológica, a utilização do celular 

facilitaria, por exemplo, pesquisas e contas para os alunos. Mas esse uso deveria ser 

fiscalizado de algum modo pelos professores.” 

 

Estudante 2: “Creio que a escola deve instituir um método de utilização organizado.” 

 

Estudante 3: “Entretanto, deveria ser usado com moderação e supervisão do 

professor.” 
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Estudante 4: “Mas, esse uso deveria ser fiscalizado de algum modo pelos 

professores.” 

 

As reações dos estudantes são interpretadas de forma positiva quando 

se trata de utilizar um aparelho tecnológico que é tão admirado por eles no 

cenário educacional. Esses estudantes reconhecem que o celular possui 

tecnologia que facilita o aprendizado, entretanto, tem consciência que o uso da 

maneira atual, comum entre eles, compromete a concentração e o seu 

desenvolvimento escolar. 

Os relatos indicam que os estudantes reconhecem as potencialidades de 

um celular e desejam que esse faça parte do processo pedagógico, mas, 

ressaltam que seu uso em sala de aula deve ser feito com recomendações 

pedagógicas e controlado pelo professor. Entendemos que o uso do celular em 

sala de aula, continuará acontecendo, mesmo de forma escondida e para 

diversos fins. Com essa investigativa, concordamos com os autores Araújo e 

Abib (2003), que salientam o papel do professor em auxiliar os estudantes no 

desenvolvimento das atividades para apresentar situações que estejam 

relacionadas apenas com o tema que se deseja desenvolver.  

 

6 . 2 . 2 -  Atividade 1 – Trânsito e a Primeira lei de Newton (Uso de vídeo) 

 

Nesse trabalho, consideramos algumas questões como mais relevantes 

para o levantamento do aprendizado dos estudantes acerca do conceito 

estudado. 

Nessa atividade, foram apresentados três vídeos que fazem referência 

às leis de Newton para a discussão da Inércia. As questões envolvidas 

(APÊNDICE C) procuravam relacionar conceitos físicos estudados com 

acontecimentos do dia a dia (BAZZO et al, 2009). Um exemplo dessa relação é 

mostrado nas seguintes questões do roteiro: 

 

 Questão 1: “Agora explique como o airbag e o cinto de segurança funcionam, 

utilizando os conceitos discutidos durante a atividade.” 
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Questão 2: “Como o air bag e o cinto de segurança podem proteger os ocupantes de 

um veículo com redução de danos em caso de um acidente? Indique o motivo a partir 

do vídeo.” 

 

Strieder (2008) indica a importância da tecnologia como fator 

determinante na promoção de responsabilidade social, ou seja, o conhecimento 

científico deve estar agregado em uma educação segura para a sociedade. 

Fundamentadas nestes pontos, as questões abaixo foram propostas de forma 

que o estudante interagisse com os recursos do celular, que nesta atividade 

explorava sua potencialidade como reprodutor de vídeos. 

 

Questão 3: “Podemos dizer que tanto as pessoas do ônibus como o boneco de teste 

continuaram a descrever o movimento que tinham com a mesma velocidade no 

momento da colisão?” 

 

Questão 4: “Discuta sobre a velocidade do boneco antes e depois da colisão. Ela é a 

mesma ou diferente da do carro?” 

 

Assim, os estudantes retornaram ao vídeo para manuseá-lo com 

avanços, recuos, repetições e pausas, possibilitando a exploração do material 

e a formulação de conclusões que originaram discussões importantes e 

intensificaram a interação entre professor e aluno. 

 

Estudante 1: “Sim, uma vez que a possibilidade de acesso ao ensino através de outros 

meios além da sala de aula permitem uma maior interatividade em relação aos alunos.” 

 

Estudante 2: “Os vídeos, além de exemplificarem os conceitos inerciais, promoveram 

discussões entre alunos e professores sobre a aplicação prática das leis nos casos 

demonstrados. De fato, auxiliou o aprendizado.” 

 

Os recortes acima evidenciam que o professor pesquisador desenvolve 

as atividades de forma dialógica, em um caráter descritivo, como aponta Godoy 

(1995). É possível perceber a interatividade entre professor e estudante e sua 

importância na construção da perspectiva dos participantes. 

Outro fato relevante apontado e exemplificado nestes recortes trata da 

relação dos estudantes com a atividade quando sua realização encontra-se 

mediada pelo celular. Nestes trechos fica clara a figuração do aparelho celular 
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como um fomentador da interatividade em vários aspectos, tanto entre os 

atores (aluno-aluno e aluno-professor), quanto com a relação de cada indivíduo 

com o material proposto. 

Os estudantes não tiveram dificuldades nas respostas quando 

questionados sobre o uso de cinto de segurança, air bag durante um acidente e 

quanto à direção, sentido e velocidade do boneco depois da colisão: 

 

 Estudante 3: “O cinto de segurança e o air bag podem evitar acidentes uma vez que 

previnem os impactos causados pela colisão. Sendo assim os passageiros são 

impedidos de serem arremessados (cinto) e sofram menos fraturas (air bag).” 

 

 Percebe-se que foi possível a discussão de conceitos físicos como 

Impulso e Quantidade de movimento durante a atividade. 

 

 Estudante 4: “Após a colisão entre o carro e a parede, há uma variação na 

quantidade de movimento do corpo, fazendo com que este saia da posição devido à lei 

de ação e reação. Esse movimento do corpo, sem equipamentos de proteção, provoca 

graves acidentes. Já com a presença e uso do air bag e do cinto de segurança o tempo 

de colisão é maior e protege o corpo, evitando um acidente.” 

 

  Quando questionados sobre a contribuição dos vídeos no estudo das 

Leis de Newton as respostas foram avaliadas de forma positiva, sendo possível 

perceber que os vídeos possibilitaram que fossem vistos conteúdos que 

provavelmente não seriam vistos se a aula permanecesse apenas com uso do 

livro didático: 

 

Estudante 5: “É difícil ter a possibilidade do professor ou mesmo os alunos 

conseguirem se deslocar a um local específico na intenção de ver a prática, além de 

aperfeiçoar o conhecimento teórico obtido, assim, o celular facilita esta análise, 

adquirindo bastante conhecimento, sem se preocupar com o deslocamento.” 

 

Estudante 6:  “Sim, os vídeos colaboraram para um melhor entendimento das Leis de 

Newton, uma vez que ilustraram de forma prática como os conceitos acontecem no 

nosso dia-a-dia. Já que, acidentes como esses ocorrem diariamente.” 
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Estudante 7: “Sim, pois as coisas que antes eram vistas nos livros, agora deu para 

perceber em situações reais, dessa forma, contribuindo para que eu tivesse um melhor 

aprendizado e noção sobre o assunto.” 

 

Durante a atividade foi possível identificar o grau de conhecimento dos 

estudantes sobre a Lei da Inércia, que foi citada por 27 estudantes, ou seja, 

88% dos participantes, dando respostas como: 

 

Estudante 1: “O air bag e o cinto de segurança podem evitar um acidente, uma vez 

que o corpo do motorista será segurado por estes. Sem esses objetos, o corpo será 

arremessado para frente, já que, de acordo com a Lei da Inércia, um corpo em 

movimento irá sempre tender a continuar em movimento.” 

 

Estudante 2: “O acidente ocorre por causa da tendência do corpo de continuar o 

movimento, como exemplo da Lei da inércia, isto é, quando o ônibus tomba de lado, as 

crianças seguem em linha reta, seguindo o movimento do ônibus para a esquerda.” 

 

Estudante 3: “Pela Lei da Inércia, as pessoas e o boneco tendem a continuar com o 

movimento e a velocidade da antes da colisão.” 

 

Estudante 4: “O cinto de segurança evita o movimento do motorista para frente após o 

impacto, visto que, de acordo com a Primeira Lei de Newton, logo após o impacto o 

corpo ainda tende a estar em movimento, e o cinto de bloqueia esse movimento. Já o 

air bag evita a colisão dos passageiros com o para-brisa do veículo e juntamente, com 

o cinto, evita o movimento dos passageiros para frente.” 

 

Alguns estudantes citaram a Terceira Lei de Newton, Ação e Reação, 

em suas respostas: 

 

Estudante 5: “As pessoas que estavam no ônibus e o boneco adquirem velocidades 

após a colisão para conseguirem, fazer o movimento, pois, recebem uma força 

contrária ao movimento como a ação e reação.” 

 

Estudante 6: “Devido ao impacto da colisão o motorista é projetado para traseira do 

veículo de acordo com a Lei da Ação e Reação.” 

 

As respostas que envolviam variação de velocidade permitiram a 

discussão da Segunda Lei de Newton, devido à presença de alguma 

aceleração. O trecho abaixo retrata um destes momentos: 
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Professor: “O que vocês responderam sobre a velocidade do boneco antes da colisão 

e depois?” 

Estudante 1: “Antes da colisão ela é a mesma do carro.” 

Estudante 2: “Depois da colisão, com a freada, ela muda.” 

Estudante 3: “Ela é a mesma para as pessoas do ônibus também.” 

Professor : “Depois da colisão?” 

Estudantes 3 e 4: “Não... antes.” 

Estudante 5: “Depois da colisão a velocidade do boneco aumenta.” 

Professor: “Como assim?” 

Estudante 6: “Não, Serginho... depois da colisão a velocidade do boneco é a mesma. 

Por causa da Inércia”. 

Professor: “Então, alguém explique isso melhor.” 

Estudante 6: “Antes da colisão, o boneco está com a mesma velocidade do carro. Aí, 

depois da colisão, o boneco tende a continuar com a mesma velocidade de antes... que 

é a Inércia. E a velocidade do carro diminui com a batida.” 

Professor: “Então, vocês entenderam?” 

Estudantes: “Ok..” 

Professor: “E porque a velocidade do carro variou?” 

Estudante 7: “Por causa da batida.” 

Professor: “Mas, o que é necessário para variar uma velocidade?” 

Estudante 8: “Aceleração?” 

Professor: “Tá afirmando ou perguntando?” 

Estudante 8: “Tô afirmando” 

Professor: “Beleza... mas... e aí? Toda aceleração necessita de qual grandeza?” 

Estudante 9: “Como assim?” 

Professor: “Lembrem-se das Leis de Newton... o que é necessário para ocorrer uma 

aceleração? Ela precisa de quê para existir? Sempre falei isso com vocês... uma coisa 

puxa outra.” 

Estudante 10: “Força” 

Professor: “Isso... isso mesmo. Nesse caso, quem realizou esta força?” 

Estudante 11: “A força contrária” 

Professor: “Sim... mas, quem realizou esta força? Quem foi o agente?” 

Estudante 11: “O obstáculo...” 

Estudante 12: “O que estava na frente deles.”  

 

A intenção do professor é questionar e lançar dúvidas sobre um 

problema do que fornecer explicações. Isso cria um incentivo na busca de 

respostas provocando uma aula interativa durante o diálogo. 
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A figura 13 representa o recorte das principais expressões que surgiram 

nas respostas dos estudantes sobre a questão “Os vídeos demonstrados nas 

atividades por meio do celular, colaboraram para a melhoria em seu 

aprendizado sobre as leis de Newton? Dê sua opinião:” e a frequência em que 

foram encontradas: 

 

 

 
 

Figura 13: Frequência de expressões nas respostas dos estudantes sobre a colaboração do 

uso de vídeos 

 

 

Foi constatado que os vídeos permitiram que conteúdos muitas vezes 

abstratos para os estudantes, fossem visualizados em situações reais e 

complementou o processo ensino-aprendizagem de maneira atrativa. Alguns 

ainda descreveram sobre o incentivo que se dá para se aprender Física bem 

como contribui para um melhor entendimento até mesmo de conceitos 

complexos. 

 

Uso de 
vídeos 

Demonstram 
situações reais 

(80%) 

Facilita a 
aprendizagem 

(35%) 

Demonstração 
de leis 

(16%) 

Entendimento 
do conteúdo 

(22,6%) 
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6 . 2 . 3 -  Atividade 2 – Estudo de ondas numa corda (Uso de simulador) 

  

 O roteiro dessa atividade foi baseado nos recursos que o simulador 

pôde disponibilizar, seguindo uma sequência de conceitos e definições que 

pudessem ser tratados. Os questionamentos foram realizados oralmente, de 

forma que os estudantes pudessem manipular o simulador computacional, com 

o auxílio do roteiro (APÊNDICE D). Entre a apresentação de uma definição ou 

conceito, as dúvidas em relação ao uso do simulador e compreensão do 

fenômeno foram retiradas de acordo com a necessidade de cada estudante.  

 Foi possível abordar conceitos abstratos com o uso do simulador, 

seguindo as instruções sequenciais do roteiro como:  

 
 Comando 1: “Marcar o botão infinita... Marcar a função pulso... Deixar a 

amplitude em torno de 0,50 cm, duração do pulso 0,50 s, amortecimento em 0 

e tensão baixa... Acionar o pulso e em seguida aumentar gradativamente a 

tensão com o pulso em movimento.”  

 

Essa sequência possibilitou o estudo da Tensão na velocidade de uma 

corda. O professor questionou os estudantes sobre a dificuldade de visualizar a 

influência da tensão na corda apenas com aula expositiva ou mesmo com 

algum experimento real. 

Vinte e sete (87%) dos trinta e um estudantes responderam a questão 

corretamente e relacionaram a velocidade como grandeza diretamente 

proporcional à tensão na corda, mesmo não enfatizando a relação dessa 

proporção. Alguns, inclusive citaram a fórmula de Taylor em suas respostas. 

 

Estudante 1: “A velocidade do pulso na tensão baixa é menor do que a 

velocidade do pulso na alta tensão, ou seja, a velocidade aumenta à medida 

que a tensão aumenta.” 

 

Estudante 2: “Quanto maior a tensão maior a velocidade do pulso em 

movimento, v = √
 

 
, isto é, a velocidade é proporcional à tensão.” 

  



 

64 

 

Quatro estudantes (13%) não conseguiram associar os conceitos 

relacionados com a solução da questão. Associamos essas respostas pelas 

dificuldades no uso e entendimento dos comandos do roteiro.  

 

Estudante 3: “A diferença no comando do item d é que quanto maior a tensão, 

maior será o pulso, ou seja, elas serão diretamente proporcionais.” 

 

Estudante 4: “Observa-se um aumento da velocidade da onda, com a tensão 

alta. Já com a tensão baixa, nota-se que a amplitude e velocidade da onda são 

menores, ou seja, a tensão e velocidade são diretamente proporcionais.” 

 

Estudante 5: “Ao aumentar a tensão, a velocidade aumenta, 

consequentemente o comprimento de onda também aumenta, ou seja, a 

tensão é diretamente proporcional à velocidade.” 

 

Estudante 6: “O mesmo pulso com a tensão em baixa demora mais tempo 

para percorrer as bolinhas, já com a tensão em alta o tempo para a mesma 

amplitude percorrer a corda é maior.” 

 

Na questão sobre a “Reflexão de um pulso com e sem inversão de fase”, 21 

estudantes (68%) responderam de forma coerente o conteúdo da questão. Os 

demais, 10 estudantes (32%), não apresentaram respostas significativas com 

uso dos termos científicos de forma correta. Mesmo com a facilidade na 

visualização do fenômeno, isso possivelmente não ficou claro durante as aulas 

expositivas. A seguir, o registro de alguns estudantes que associam a inversão 

de fase, como mudança de fase:  

 

Estudante 1: “Com a extremidade fixa o pulso volta de cabeça para baixo e no 

sentido oposto. Já com a extremidade solta não ocorre mudança de fase.” 

 

Estudante 2: “Quando a extremidade é fixa a onda permanece na mesma 

velocidade e amplitude, mas, a fase não muda... esta inverte ocorrendo 

reflexão. Já quando a extremidade é solta a onda continua na mesma 

velocidade e amplitude, dessa vez não ocorre mudança de fase.” 
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Os estudantes não tiveram dificuldades em responder de forma coerente 

qual a condição para que ocorra a interferência construtiva e interferência 

destrutiva, como também em relacionar a dissipação de energia com o 

amortecimento na corda. 

As questões IV e V tiveram como objetivo identificar as relações das 

grandezas comprimento de onda, frequência e velocidade conhecidas pelos 

estudantes. Vinte e cinco (81%) responderam corretamente todos os itens das 

questões. Apesar de ser uma questão simples que não envolvia um alto nível 

de complexidade seis estudantes, ou seja, (19%) não conseguiram associar os 

conceitos apresentados no simulador com a solução da questão. Acreditamos 

que esses estudantes podem ter tidos dificuldades na interpretação da 

questão. 

Nesse encontro solicitamos aos estudantes que respondessem a 

seguinte questão: 

 

Questão 1: “Como os simuladores podem contribuir para seu aprendizado na 

transmissão de alguns conteúdos científicos?” 

 

Dos 31 participantes, 68% indicaram que a visualização facilita o 

entendimento do conteúdo, ou seja, a palavra “visualização” foi encontrada em 

21 respostas dadas pelos estudantes. Outros 10 estudantes (32%), apontaram 

que os simuladores tornam o conteúdo mais nítido. O processo educacional se 

concretiza mediante relacionamento com as demonstrações do que se estuda 

e necessita relacionar a disciplina com o cotidiano do estudante. Essa 

interligação com a visualização de um determinado fenômeno apresentado em 

sala de aula propicia melhor entendimento do conteúdo estudado. 

A tabela 6 apresenta a contribuição do simulador apresentada pelos 

estudantes e exemplos de respostas: 
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Contribuição % de 

estudantes 

Exemplos de respostas 

 

 

 

 

Facilita a visualização 

 

 

 

 

68% 

 

Estudante 1: “Facilita a visualização e, com, isso, 

podemos compreender melhor a diferença das 

grandezas e observar os acontecimentos com pequenas 

mudanças.” 

 

Estudante 2: “Os simuladores facilitam a visualização da 

prática do assunto estudado, facilitando, assim, o 

aprendizado.” 

 

Estudante 3: “Os simuladores facilitam para enxergar o 

conteúdo da Física, o que caracteriza a dificuldade da 

maioria dos alunos na aprendizagem da Física.” 

 

 

 

 

 

Conteúdo mais nítido 

 

 

 

32% 

 

Estudante 5: “Com os simuladores o aprendizado se 

torna mais nítido, ou seja, a compreensão da matéria se 

torna mais fácil.” 

  

Estudante 6: “Os simuladores contribuem para o 

aprendizado, uma vez que o conteúdo torna-se mais 

nítido para o aluno.” 

 

Estudante 7: “Com os simuladores, fica mais fácil de 

perceber o que acontece, ficando clara a matéria, 

contribuindo muito na aprendizagem.” 

 

 

 

Tabela 6: Contribuição do simulador indicada pelos estudantes 

Todos se manifestaram motivados com o uso do simulador, com um 

grau de aceitação evidente de acordo com a forma como eles se expressaram 

para responder essa questão. Foi observado, por meio do comportamento da 

turma, a interatividade e participação ativa dos estudantes com o simulador. 

Percebemos um momento diferenciado com interações entre os estudantes e 

entre os estudantes e o professor.  

O uso do simulador por meio do celular mostrou-se um recurso 

interessante, visto que nessa atividade trabalhou-se com fenômenos e 
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situações abstratas e de difícil visualização. Os recursos possibilitaram aos 

estudantes observarem com grande semelhança o fenômeno ou a situação real 

ou imaginada, na qual possa fazer alterações, através de mudanças de 

variáveis relacionadas à situação que aquela simulação propõe.  

Alguns comandos dificultaram a execução da atividade e foi necessária 

a intervenção do professor para sua finalização. 

Essas simulações reforçam indicações de Chassot (2003) e Santos e 

Mortimer (2002) que sugerem modelos de simuladores que se aproximam da 

realidade para facilitar discussões nas ciências dentro de sala de aula. 

 

6 . 2 . 4 -  Atividades 3 e 4 – Estudo das radiações e das ondas sonoras 

(Uso de aplicativos) 

 

Na realização dessa atividade foi utilizada uma câmera de um celular 

para detectar uma onda de radiação infravermelho curta, um aplicativo que 

permite a emissão de ondas sonoras e outro que mede a intensidade sonora 

de um som captado com o celular. O roteiro de dessa atividade (APÊNDICE E) 

possibilitou que os estudantes percebessem as limitações sonoras e visuais do 

ser humano e realizassem comparações de uma pessoa para outra.  

Quando questionados sobre as frequências máxima e mínima que os 

estudantes conseguem perceber por meio do aplicativo, notamos a facilidade 

do experimento: 

 

Estudante 1: “A frequência mínima percebida foi de 80 Hz. O som foi extremamente 

grave. A frequência máxima foi de 19.000Hz e o som é bastante agudo.” 

 

Estudante 2: “É possível escutar o som do apito a partir de 210 Hz, quando o som é 

grave, até 18.500 Hz, quando o som é agudo.” 

 

Estudante 3: “A frequência mínima perceptível do aplicativo é 564, este som é grave. 

E a frequência máxima é 17.036 Hz, após isso o som não é perceptível para mim, o 

som é agudo.” 

 

Destaca-se a ótima aceitação dos aplicativos computacionais. O grande 

interesse por esse recurso didático foi registrado por alguns estudantes que 
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manifestaram terem utilizado tal recurso em outros momentos. Alguns 

estudantes manifestaram: 

 

Estudante 1: “O aplicativo é bacana, eu instalei no meu celular.” 

 

Estudante 2: “Serginho, eu falei com outro professor pra usar o aplicativo.” 

 

Depois de instalado, o aplicativo pode ser usado a qualquer hora, em 

qualquer lugar, trazendo benefícios significativos. Ao solicitar que 

comparassem a diferença encontrada entre a medição de um estudante para 

outro, destacaram-se as falas:  

 

Estudante 4: “Os resultados dependem de cada organismo, geralmente as pessoas 

escutam alturas e timbres de sons diferentes, isso se deve a vida que a pessoa leva”,   

 

Estudante 5: “Pois a percepção auditiva de cada pessoa é diferente, ou seja, os 

resultados foram diferentes”, “Porque os resultados dependem de cada organismo, há 

quem escuta melhor e quem escuta com maior dificuldade, por isso os resultados são 

diferentes.” 

 

Pode-se perceber que os estudantes apresentaram facilidade em citar a 

qualidade sonora, grave ou agudo, cujo conhecimento é dominado por eles, 

mas, ficou evidente que foi uma surpresa a diferença de percepção.  

Foi acionado um controle remoto para que pudessem observá-lo com as 

câmeras de seus celulares ligadas. Em seguida, alguns estudantes falaram 

antes de iniciar a atividade:  

 

Estudante 1: “Sergim, acho que o meu não dá não”  

 

Estudante 2: "A câmera de meu celular é ruim.” 

 

Estudante 3: “Meu celular é muito antigo.” 

  

Percebemos que essas premissas não constituem argumentos 

definitivos de nossa análise. O enfoque indutivo foi construído no decorrer da 

atividade à medida que os estudantes perceberam a radiação na frequência do 
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infravermelho por meio de seus celulares. O desconhecimento de alguns 

recursos era usado com naturalidade após serem entendidos. 

A câmera do celular permitiu a percepção do sinal infravermelho 

transmitido por um controle remoto. O objetivo desta atividade foi destacar a 

pequena faixa chamada de luz visível em um intervalo que vai da faixa do 

vermelho ao violeta. Foi comparado o conhecimento científico aos 

equipamentos tecnológicos no sentido de conceder aos estudantes que 

transferissem significados do conteúdo estudado para o seu cotidiano. A tabela 

7 mostra a proporção em que aparecem os tipos de radiação que foram citadas 

nas respostas dos estudantes: 

 

Tipo de radiação % de estudantes 

 

Sol 

87% 

 

Celular 

46% 

Controle de TV 32% 

 

Microondas 

 

26% 

 

Lâmpadas 

 

26% 

Ondas de rádio 19% 

Tela de computador 13% 

Tabela 7: Proporção de respostas – Tipos de Radiação  

 

Sobre a percepção dos estudantes acerca das radiações no dia a dia, foi 

verificado que, praticamente todos, associaram o termo radiação 

eletromagnética às radiações emitidas pelo sol. Alguns citaram também as 

radiações emitidas por aparelhos eletroeletrônicos como, por exemplo, o 

celular e os fornos micro-ondas. 
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Os estudantes foram questionados sobre a contribuição dos aplicativos e 

a câmera para o estudo do conteúdo. Todos os estudantes responderam de 

forma afirmativa, justificando com algumas respostas que foram apresentadas: 

 

Estudante 1: “A câmera do celular possibilita que algumas radiações sejam 

observadas. Os aplicativos contribuem para um melhor entendimento da matéria.” 

 

Estudante 2: “Foi divertido e muito lúdico todos os trabalhos feitos, sendo muito válido 

para meu entendimento.” 

 

Estudante 3: “A câmera do celular possibilita a visualização de radiação infravermelho 

do controle. Possibilita, ainda, escutar frequências de decibéis recomendados pela 

OMS. Os aplicativos contribuem para uma melhor compreensão da matéria.” 

 

Estudante 4: “Pois foi possível analisar frequências não perceptíveis, ondas não 

vistas, mas que podem ser analisadas apenas pelos aplicativos apropriados.” 

 

Estudante 5: “Eles ajudaram a comprovar que essas limitações realmente existem. O 

aplicativo (dog whistler), por exemplo, contribuiu para demonstrar que não somos 

capazes de ouvir sons em qualquer frequência e a câmera contribuiu para mostrar que 

não podemos perceber as radiações (como infravermelha emitida pelos controles 

remotos e que é perceptível pela câmera).” 

 

É possível apontar, por meio dos registros feitos pelos estudantes, que 

esses consideraram o uso de metodologias diferentes como colaborador da 

compreensão de conceitos físicos que antes eram poucos explorados. A 

experimentação de recursos diversificados elucidaram conhecimentos novos 

com outros conhecidos pelos estudantes o que propiciou melhoria na 

aprendizagem com uso de sentidos diferentes como visão, audição, tato. 

Percebemos o conhecimento acadêmico dos estudantes em relação 

quantitativa com os limites da audição (20Hz-20.000Hz) e visão (vermelho-

violeta) do ser humano. Esses conhecimentos foram adquiridos em sala de 

aula durante as aulas expositivas do assunto. Mas, foi notória a surpresa entre 

eles quando essa limitação é percebida e estudada por meio dos aplicativos e 

sensores de seus celulares. 
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6 . 2 . 5 -  Perspectiva do estudante em relação ao estudo do caso 

 

Nessa última etapa, foi realizado um debate sobre as perspectivas e 

opiniões dos estudantes em relação ao estudo do caso. Esse momento teve 

duração de aproximadamente 15 minutos onde o professor realizou a seguinte 

proposta: 

 

Professor: “Eu gostaria que vocês fizessem um depoimento... durante o trabalho não 

foi proibido o uso do celular e nem da internet. Eu gostaria de saber se alguém usou o 

celular para outros fins.” 

 

 De uma forma espontânea, os estudantes responderam: 

 

Estudante 1: “Eu usei para o whatsapp.” 

 

Estudante 2: “Eu usei para o whatsapp e tirei foto.” 

 

Estudante 3: “Eu também usei para o whatsapp e olhar as horas.” 

 

Percebe-se que muitos dos estudantes não evitaram o acesso às redes 

sociais, pois tirar fotos e conferir horas eram registros comuns mesmo em sala 

de aula. Em seguida, o professor perguntou: 

 

Professor: “Mesmo vocês tendo de usar o celular durante as atividades em sala de 

aula... ou seja... vocês estão numa aula e foram liberados para usarem o celular 

durante uma atividade em sala de aula... estão entendendo? Vocês acham então que 

mesmo o professor falando para evitar whatsapp, foto... ainda assim o aluno vai 

arriscar em usá-lo para esses fins?” 

 

Professor: “Outra coisa... vocês acham que esse uso vai atrapalhar muito o 

experimento?” 

 

Os estudantes relataram que o uso era comum entre eles, mesmo nas 

aulas diárias da escola em que existem restrições, mas, que foi divertido e útil 

para aprender Física e os ajudou a prestar mais atenção durante a aula. Uma 

aluna pediu a fala e disse: 
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Estudante 4: “Acho que tá relativo, depende do grau de interesse do aluno sobre o 

aplicativo. Um aplicativo que seja interessante né... desperte a vontade de usar... a 

pessoa distrai com aquilo e não tem a necessidade de ir para o whatsapp tal. Mas isso 

é muito relativo porque falar que uma coisa é interessante pra um e para outro é difícil 

né?” 

Os professores reclamam da distração dos estudantes em sala de aula, 

mesmo antes do advento das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. Sempre foi um exercício diário de domínio de uma turma de 

estudantes, o controle das conversas paralelas, as risadas e até mesmo troca 

de bilhetinhos. 

Percebe-se a necessidade da escolha e planejamento de bons 

conteúdos programáticos que conseguem uma boa atratividade no âmbito 

educacional com estratégias pedagógicas que fazem o uso do celular, como é 

relatado no trabalho de Moura (2010). 

Fala do Professor: 

 
Professor: “Pelo que percebi parece que foram alguns que usaram? Ou foram todos?” 

 

 Respostas dos estudantes: 

 

Estudante 5: “Serginho... foi a maioria... mas todo mundo concluiu as atividades.” 

 

Estudante 6: “É todo mundo entendeu e conclui.” 

 

Fala do Professor: 

 
Professor: “Mesmo vocês com esse instrumento usando em sala de aula é possível ou 

não determinar atividades com o uso do celular?” 

 

Estudantes: 

 

Estudante 7: “Sim... claro.” 

 

Estudante 8: “Eu acho... que tipo assim... quando a coisa é proibida, ela instiga mais o 

aluno ou a pessoa que seja a fazer. E a partir do momento que você liberou... igual 
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aqui teve a liberação do telefone só que foram poucas pessoas que andaram 

atrapalhando as atividades. Acho que se liberar, vai ter gente que não vai seguir o que 

tá pedindo... vai. Mas, a maioria vai fazer o correto.” 

 

Notamos que a proibição reduz muito pouco o uso do celular em sala de 

aula, ao contrário, incentiva o desafio em manuseá-lo. Os estudantes 

reforçaram a ideia de que o aparelho deve ser utilizado com responsabilidade 

sendo necessário trabalhar na conscientização do estudante ao lidar com essa 

ferramenta. Quando afirmamos que disciplinar é melhor que proibir, estamos 

concordando com Moura (2010), que relata sobre estratégias didáticas para 

uso do celular, por parte dos professores, estabelecido em um planejamento 

pedagógico que visa aulas mais atrativas.  

Interrogados sobre os benefícios de usar seus próprios celulares durante 

as atividades, os estudantes afirmaram que, usando uma tecnologia que eles 

conhecem e com que são familiarizados teve uma consequência positiva com 

relação à interatividade com o aparelho para o ensino de Física. 
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho teve como proposta a inserção do celular em sala de aula 

como ferramenta pedagógica, a partir do uso de dispositivos computacionais, 

multimídias, aplicativos, cujos recursos são capazes de incluir tópicos de Física 

no Ensino Médio, permitindo uma melhor compreensão e interação entre 

estudante e o conhecimento científico. Reconhece-se o papel relevante da 

experimentação como atividade mediadora entre as concepções e teorias com 

a prática. 

Não é novidade para qualquer instituição de ensino que o celular é 

usado de forma descontrolada pelos estudantes e até mesmo escondido 

mesmo sabendo de sua proibição. Entendemos que esses estudantes utilizam 

o celular em sala de aula para diversas funções, ou seja, desde consultas 

rápidas na internet até realização de ligação. Essas atitudes ecoam de forma 

negativa no âmbito educacional, pois, acabam tirando atenção e o foco de 

concentração durante as aulas. Neste caso, o celular é visto como um vilão 

para qualquer profissional de ensino que se preze. Mas, até onde a proibição 

inibe de fato o uso desse aparelho em sala de aula?  

Como professor de Física, entendo que o cotidiano do estudante é 

repleto de aparelhos eletrônicos como celular, computador, tablet e diversos 

dispositivos que podem facilitar a discussão e o entendimento de conceitos 

físicos, devido a sua tecnologia. E essa proibição indica de forma negativa a 

ligação das escolas com esses dispositivos digitais. 

Então, o trabalho explorou justamente esta inserção do celular como 

instrumento de mediação para a realização de atividades e estudo de conceitos 

inerentes à Física. Para tal, foi feito o uso dos diferentes recursos onde hora o 

celular se apresenta como um dispositivo para conexão com a internet e 

reprodução de vídeos, hora como sensor para detecção de radiação 

eletromagnética fora da região do visível ou ainda como plataforma para a 

realização de experimentos virtuais através das simulações.  

Considerando-se as concepções prévias dos estudantes com relação à 

possibilidade de uso didático do celular, foram desenvolvidas e aplicadas 

atividades nas quais as suas realizações eram mediadas pelo uso do aparelho. 
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O estudo de caso foi desenvolvido em uma turma do Terceiro ano do Ensino 

Médio, de uma escola privada de Sete Lagoas, na cidade de Minas gerais. 

As análises apontaram resultados importantes, os estudantes 

ressaltaram que a inserção do celular no desenvolvimento das atividades 

acabou despertando o interesse dos mesmos. Os resultados confirmaram as 

potencialidades educativas dos celulares.  

Os estudantes conseguiram sugerir propostas significativas de possíveis 

utilizações dos celulares para atividades pedagógicas, mesmo sem a prática 

prévia de seu uso como recurso didático. De acordo com os resultados, as 

funcionalidades como pesquisa, vídeos, aplicativos educacionais, calculadora, 

simuladores e experimentos, exercícios, jogos foram apontadas como formas 

de utilizações em sala de aula por meio do celular. Isso mostra como os 

estudantes são familiarizados com o aparelho, pois, essas funções já são 

conhecidas por eles.   

Os vídeos despertaram o interesse dos alunos por ser visual. Por meio 

dos vídeos, tivemos momentos importantes e prazerosos que ajudaram os 

estudantes a aprenderem com contentamentos, em uma proposta pedagógica 

para um conhecimento significativo. Sua utilização permitiu que os mesmos 

fossem manipulados de forma simples pelo professor ou pelo aluno. Os 

professores podem incluir vídeos de sua confiança, principalmente de curta 

duração, que sejam interessantes ao contexto dos estudantes para navegarem 

em conteúdo pré-selecionado pelo docente. 

Com o simulador, foi possível observar a criação de um ambiente em 

que os estudantes aprendem fazendo ou manuseando, em vez de aprender 

simplesmente ouvindo. Durante sua aplicação observou-se uma curiosidade 

por parte dos estudantes em testar aquela ferramenta e houve uma maior 

participação com perguntas e questionamentos. Esses fatores de motivações 

foram observados, pelo fato do simulador apresentar uma perspectiva de 

mudança na estrutura de aula pela facilidade de observação de um fenômeno 

abstrato. Entretanto, devemos destacar que uma simulação computacional não 

deve substituir uma experiência em um laboratório convencional. 

O uso da câmera do celular e os aplicativos sonoros tiveram resultados 

muito interessantes, não apenas do ponto de vista da qualidade dos sensores 

utilizados como o microfone e a câmera webcam, mas principalmente no que 
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diz respeito às respostas positivas dadas pelos estudantes às práticas 

realizadas e as discussões que acompanharam muitas delas. É interessante 

notar que, embora sejam grandezas fundamentais para o estudo da 

ondulatória, as ondas mecânicas e eletromagnéticas raramente são medidas 

ou percebidas diretamente em sala de aula. Mas, com simples gravações feitas 

com o microfone de um celular ou com a própria câmera do aparelho pudemos 

explorar os conceitos da qualidade de um som, intensidade e discutir sobre a 

limitação perceptível humana em relação às ondas sonoras e radiações fora do 

espectro visível.  

Os relatos finais realizados pelos estudantes indicaram a necessidade 

da escola em ensinar seus estudantes a filtrarem e navegarem com mais 

consciência neste fluxo intenso de informação. Alguns estudantes admitiram 

que a disponibilidade de acesso a outros serviços, como as redes sociais, por 

exemplo, acabam por gerar desvios do conteúdo discutido na sala de aula. 

Embora existam confirmações destas dispersões, não foi percebido que essas 

evidências tenham prejudicado o desenvolvimento das atividades. A escola 

pode e deve trabalhar com os estudantes para o uso consciente da tecnologia. 

Entender as motivações dos estudantes para usarem seus aparelhos na escola 

deve ser outro ponto a ser explorado na educação. O sistema educacional 

deve ter postura positiva diante de um aparato tecnológico acessível, sem 

custos para a escola, com potencialidades e recursos significativos que os 

estudantes coordenam com facilidade e se interessam em usá-lo. Para 

transformar o celular como solução de diversas carências existentes no 

aprendizado é necessária estratégia de ensino que está coesa em um 

planejamento pedagógico de qualidade. 

Notamos que o professor é o principal agente que terá que lidar no 

cotidiano com essa prática dos estudantes para estimular a interatividade do 

estudante com o material educacional. E mesmo sabendo de sua proibição é 

essencial que seu papel seja de coordenar os desdobramentos desse costume 

na dinâmica da sala de aula para garantir a aprendizagem do conteúdo, pois, 

como qualquer outro recurso como livro, experimento, quadro, o celular não 

deve ser visto como prodígio que pode oferecer soluções dos múltiplos 

problemas no ensino, mas, um recurso didático que pode motivar a forma de 

apresentar a Física e que nos chama a atenção.  
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De uma forma geral, nossos objetivos foram alcançados, pois os 

estudantes manifestaram familiaridade com esta tecnologia, motivação na sua 

utilização. Ressaltam também que as diferentes potencialidades e recursos do 

mesmo acabam por ampliar as estratégias que podem ser utilizadas pelo 

professor, tornando a aula dinâmica e promovendo a experimentação e 

investigação como ferramentas importantes no processo de aprendizagem.  
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Caro companheiro professor 

 A presente cartilha foi produzida com o intuito em auxiliar a 

formação de nossos alunos do Ensino Médio, por meio do enfoque CTS, ou 

seja, relação Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nessa direção, a abordagem 

realizada concentra-se no uso do celular em sala de aula para fins 

pedagógicos, em que, acreditamos tornar os conteúdos científicos mais 

atraentes para o estudante. Assim, serão mostradas propostas de ensino com 

o uso do celular, enfatizando seus diversos dispositivos tecnológicos, numa 

perspectiva didática. Busca-se também, aproveitar a facilidade de sua conexão 

com a internet, que propicia acessos gratuitos com vários aplicativos, 

simuladores e imagens que estão totalmente voltadas para o conceito 

científico.  

 Espera-se que esta cartilha contribua para que o aluno 

compreenda a importância da ciência para seu cotidiano e para a sociedade, 

instruindo a questionamentos, decisões e atuações sobre tecnologia. 

 É necessário que o professor, proporciona espaço e oportunidade 

de debate no cenário escolar para o progresso da qualidade do estudante em 

relação às implicações do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Acreditamos na busca de didáticas que concerne em atividades mais criativas 

e dinâmicas relacionadas com aparatos tecnológicos que são atrativos para o 

estudante. 

 Desejo, então, que a presente cartilha alcance uma dimensão 

interdisciplinar com extensão que possa integrar outros conteúdos. 

Bom trabalho, 

 

Forte abraço, Serginho.  
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Um breve relato sobre o tema 

 

O estudo da Física busca compreender os fenômenos naturais por meio 

da observação e interpretação de determinados acontecimentos. A associação 

deste estudo com atividades experimentais que relacionam o aprendizado do 

estudante com o mundo em que vivem, auxiliam o ensino de conceitos físicos 

que diversas vezes discordam com os conhecimentos prévios adquiridos no 

cotidiano do aluno. Para os autores Araújo e Abib (2003), essas atividades 

experimentais têm sido apontadas por professores e alunos como a forma mais 

eficiente de aprender e ensinar Física contribuindo em aulas dinâmicas e 

criativas. O papel do professor é o de orientar e mediar o processo de ensino 

durante as atividades, promover interações entre os estudantes para que 

possam delinear seu ponto de vista e confrontar erros e acertos com o intuito 

de atingir o aprendizado científico.  

A inserção destas atividades experimentais é conectada com o uso de 

laboratório como espaço que atribui significados e potencializa conhecimentos 

teóricos. Para não correr o risco de uma estratégia de ensino indesejada, com 

a finalidade em cumprir apenas formalidades legais com respeito à carga 

horária exigida é necessária uma dependência com as aulas expositivas, 

clareza na proposta de ensino e regras para sua utilização, segundo os autores 

Cézar e Souza (1992). Devido à necessidade de recursos materiais e 

equipamentos, o laboratório é pouco utilizado no ensino de Física praticado nas 

escolas. Para o autor Vieira (2013), o gasto excessivo de tempo destinado à 

montagem, à coleta de dados e à organização de resultados referentes ao 

experimento, impede que discussões importantes sejam concluídas com o 

restante de tempo disponível.  

Com o avanço da tecnologia, diversos aparelhos computacionais como 

computador, notebook, celular entre outros surgem no cotidiano das pessoas, 

sendo inevitáveis suas inserções no espaço educacional, pois, fazem parte da 

vida dos estudantes, considerados até mesmo como uma questão social. Essa 

tecnologia tem alterado o comportamento dos estudantes nos últimos anos, na 

realização de chamadas, envio de mensagens, conexão a internet o que 

possibilita ao usuário uma comunicação a qualquer hora e local desde que 
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exista sinal ou conexão. A internet, segundo Cardoso (2011), é considerada um 

dos meios de comunicação mais utilizada atualmente, aliada aos aparelhos 

tecnológicos deve ser usada com vários objetivos no campo educacional, por 

meio de consultas em biblioteca virtuais, artigos periódicos, sites pedagógicos, 

simulações computacionais, vídeos didáticos, aplicativos educacionais. 

 

Fonte: Disponível em <https://www.qinetwork.com.br/4-motivos-que-mostram-que-usar-o-celular-

na-sala-de-aula-pode-ser-algo-bom/> 

O celular e smartphone resolvem a dificuldade da locomoção e do custo 

adicional por ser uma telefonia móvel e muitos destes aparelhos já trazem de 

fábrica uma variedade de sensores como acelerômetro, microfone, câmara 

fotográfica e de vídeo, GPS capazes de medir grandezas físicas importantes no 

âmbito didático. Lançados na década de 1990 surgiram em alta escala a partir 

de 2002. Em 2013, foram vendidos mais de 1 bilhão de smartphones no 

mundo. A União Internacional de Telecomunicações, UIT anunciou que o 

número de celulares em uso no mundo passou de sete bilhões em 2015.  

Segundo Anatel, o Brasil terminou Dezembro de 2015 com 257,8 milhões de 

celulares e estão disseminados na sociedade, sendo inevitável sua presença 

entre os estudantes de escolas pública e privada.  O celular possui alta 

capacidade de computação, comunicação e com a evolução da tecnologia é 

possível baixar aplicativos totalmente gratuitos, discutir o uso de animações e 

simulações computacionais, como ferramenta necessária para a educação 

dispensando um espaço próprio para a realização de atividades experimentais. 

O Educador tenta explorar conhecimento científico buscando explorar e inovar 

prática de ensino em suas aulas, mas o desafio é conseguir engajar e motivar 

este aluno de geração digital. Sendo necessária estratégia tecnológica 

agregando o celular como ferramenta pedagógica de ensino. Não significa que 

existe a possibilidade de substituir outros métodos pedagógicos, como o 
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laboratório, pelo celular. A questão é transformar este equipamento em mais 

uma alternativa no laboratório como instrumento de aprendizagem que, no 

mínimo, incentiva os alunos a se sentirem à vontade na aquisição de 

conhecimentos científicos.  

Um importante foco de divulgação desta vertente é um Guia de diretrizes 

de políticas, lançado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO (2014), para a aprendizagem móvel, 

descrevendo os benefícios para essa atividade em sala de aula, sendo 

discutido e valorizado também em trabalhos acadêmicos. É inquestionável que, 

para atender as evoluções científicas em termos didáticos, é necessária uma 

discussão das potencialidades dos recursos tecnológicos ampliando seu 

conhecimento (Cunha, Braz, Dutra e Chamon, 2012). De acordo com Pereira 

(2013), o aparelho celular não pode ficar distante do processo ensino-

aprendizagem, pois, possui recursos tecnológicos que, somados com 

metodologias de ensino adequadas, colaboram com o autoconhecimento do 

estudante. 

A proposta da cartilha é a inserção do uso do celular em sala de aula, 

como ferramenta pedagógica que aliada aos recursos computacionais, facilita o 

processo ensino aprendizagem no estudo dos fenômenos físicos. Para isto, 

apresentamos sugestões de atividades experimentais com o celular, orientados 

pelos PCNs, utilizando uma metodologia sustentada pela análise de conteúdo e 

ancorada pelo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Espera-se que o celular 

possa exercer uma função importante no processo ensino e aprendizagem na 

Física como mediador entre os conceitos construídos pelo estudante e seu 

cotidiano, por meio de consultas em biblioteca virtuais, artigos periódicos, sites 

pedagógicos, simulações computacionais, vídeos didáticos, aplicativos 

educacionais, dentre outros. Com a evolução da tecnologia é possível baixar 

aplicativos totalmente gratuitos, discutir o uso de animações e simulações 

computacionais, como ferramenta necessária para a educação. 

Sua versatilidade contribuirá para que muitas áreas da ciência sejam 

abordadas, devido aos diversos recursos operacionais, mobilidade e 

variedades de sensores de simples acesso. 

Por serem facilmente transportáveis e possuírem recursos multimídias 

que facilitam a realização de um grande número de tarefas, a UNESCO (2014) 
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define o aparelho celular, como uma ferramenta de potencialidade para uma 

educação de qualidade. 

A cartilha apresenta um conjunto de experimentos e propostas didáticas 

que incluem o uso do celular para discussão de conceitos físicos em turmas do 

Ensino Médio. 

 

Sobre o celular 

O celular é definido como aparelho móvel de comunicação pessoal que pode 

ser utilizado para realizar chamadas, enviar mensagens (Short Message Service – 

SMS) e conectar-se à internet, o que possibilita ao usuário uma comunicação a 

qualquer hora e local desde que exista sinal ou conexão. O primeiro modelo foi de um 

protótipo usado em 1973, pelo engenheiro da Motorola Martin Copper realizando a 

primeira chamada pública com o uso de um telefone celular, em Nova York. 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/historia-do-telefone-

celular> 

• TELEFONE CELULAR O telefone celular é um aparelho que emite ondas 

eletromagnéticas, especificamente micro ondas (radiação não ionizante), 

geralmente na frequência de 900 MHz. O aparelho emite um sinal para a 

Estação de Rádio Base (ERB), mais próxima do usuário. Esta por sua vez 

envia o sinal para a Central de Comutação e Controle (CCC), que o 

direciona, por meio de antenas para o telefone receptor, que pode ser outro 

aparelho celular ou telefone fixo, como ilustra a figura. 
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O aparelho começou a ser comercializado apenas 10 

anos depois, com o modelo Dynatac 8000X, que media 25 

cm de comprimento, 7 cm de largura e pesava cerca de 1 

Kg. A bateria necessitava de ser recarregada após uma 

hora de conversação. A maioria de celulares vendidos 

atualmente são smartphones. Os smartphones são 

telefones celulares com alta capacidade de computação e 

comunicação e surgiram na década de 1990, sendo 

utilizado em grande escala a partir do lançamento do 

BlackBerry em 2002. O modelo na época permitia aos 

usuários enviar e-mails, organizar dados e preparar 

memorandos. Mas, seus usuários eram obrigados a usar 

um fone de ouvido com um microfone acoplado, devido à 

falta de um alto-falante e um microfone. Os modelos da 

atualidade possuem processadores com frequências 

superiores a 1 GHz, memórias RAM acima de 1 GB e 

capacidade para armazenar internamente dezenas de GB, 

possibilitando vídeo chamada, conexão de internet de alta 

velocidade, economia de energia e a utilização de diversos 

aplicativos. Assim, a presente cartilha considera os 

smartphones como aparelhos celulares. 
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Para os professores e 

escolas inovarem em seus 

métodos de ensino e 

linguagens analógicos 

buscando um ambiente mais 

tecnológico, a UNESCO 

publicou em 2014, um guia de 

recomendações que visa 

orientar e incentivar os 

governos a formularem 

políticas públicas educacionais 

em entenderem melhor o uso 

do celular e seus benefícios na 

educação. O site de notícias de 

educação EDUTECN – 

educação + tecnologia, 

representou por meio do 

infográfico Policy Guidelines 

for Mobile Learning 

(Orientações Políticas Relativas 

à Aprendizagem Móvel), as 10 

recomendações e os 13 bons 

motivos para utilizar as 

tecnologias móveis em sala de 

aula:  

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto de apoio pedagógico ao 

uso de tablets. Disponível em: 

<https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/

> Acesso em 10 de novembro de 2016. 

 

 

https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/
https://www.cp2.g12.br/blog/iedtablets/unesco/
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O infográfico apresenta um resumo do índice do Guia da UNESCO como 

auxílio para superação dos desafios que as políticas educacionais e os 

profissionais de ensino enfrentam em relação ao uso da tecnologia em sala de 

aula. 

 

Fonte: Disponível em <https://social.stoa.usp.br/arianne/blog/o-uso-do-celular-em-sala-de-aula> 

Os telefones celulares atuais deixaram de exercer apenas a função de 

telefone. Mas, são centrais multimídias computadorizadas que ainda permitem 

assistir filmes, gravar voz, tirar fotos, acessar a internet, dentre outras funções 

que auxiliam como dispositivo pedagógico. O telefone celular é uma 

calculadora que seguem a ordem de operações. Funciona como uma agenda 

que possui até mecanismo de alerta. Permite receber atualizações de sites 

oferecendo serviço de notícias e publicações. O telefone celular é uma câmera 

fotográfica digital, uma filmadora digital e um rádio gravador digital. Muitas 

escolas convivem com a falta de recursos tecnológicos que se encontram 

disponíveis no telefone celular e permitem diversas possibilidades de 

aprendizagem.  

A tecnologia sempre esteve presente e com bom planejamento é 

possível o uso do celular em sala de aula de forma natural. 

 

 

 

 

  

 

TIPOS DE APARELHOS CELULARES Os 

aparelhos celulares classificam-se em analógicos 

ou digitais. No sistema analógico a voz é enviada e 

reproduzida por inteiro (DynaTAC 8000x da motorola 

de 1983). No sistema digital a voz é convertida em 

sinais digitais que são transmitidos em “pacotes” 

(V600, V555m da Motorola e LG 5400). Ambos 

funcionam apenas em áreas específicas.  
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PROCEDIMENTOS INSTRUCIONAIS DE USO DA CARTILHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as atividades podem ser desenvolvidas em grupo, caso 

algum aluno não possua o aparelho celular. Para aqueles alunos 

ou escola que não tem acesso à internet, sugerimos que façam 

o download da atividade em casa e repassem para outros 

estudantes. Isso pode ser feito por meio 

de bluetooth ou por roteador.  

É FÁCIL E RÁPIDO!!! 

VEJA A SEGUIR 

 

Construção de atividades no contexto CTS, contém 

atividades que podem ser utilizadas por professores do 

Ensino Médio, em que sugerimos estratégias de ensino com 

o uso do celular desenvolvido para sala de aula.  

FIQUE ATENTO PROFESSOR!!! 

ESSE MATERIAL DEVE SER ADAPTADO CONFORME A 

REALIDADE DE SUA ESCOLA 
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Siga os passos e saiba como fazer para enviar 

App’s via Bluetooth! 

Passo 1: baixe o Bluetooth File TransferLink Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=pt

_BR. Depois o abra, você verá que nele vai haver duas janelas, a dos 

arquivos do seu celular e a outra com o “B” (símbolo do bluetooth) que 

contém os aparelhos pareados clique nela. Quando clicar nela vai pedir a permissão para ligar 

o bluetooth aceite-a pressionando “Ok” 

Passo 2: Agora você está vendo os seus dispositivos pareados, clique no botão de opções do 

seu celular e aparecerá uma lista de opções, clique em pesquisar dispositivos e espere achar o 

dispositivo que você quer enviar o App (lembre que para enviar o App a visibilidade e o 

bluetooth do dispositivo que vai receber deve estar ligados). 

Passo 3: Quando achar o dispositivo que você quer enviar o App clique nele, aceite a 

solicitação no outro celular espere o arquivo enviar e pronto! O arquivo ficará salvo na memória 

interna do celular em formato”. Apk” agora é só instalar (Para instalar arquivos Apks você vai 

precisar ativar a permissão “fontes desconhecidas”. 

 

 

Confira abaixo o tutorial e entenda como é fácil 

conectar-se ao dispositivo móvel. 

Passo 1. No menu de “Configurações” do Android, vá até as opções de 

“Conexões”, para verificar os recursos disponíveis no seu smartphone. 

Selecione o “ancoragem e roteador Wi-Fi”; 

Passo 2. Nesta tela, então, ative o “Roteador Wi-Fi” para o telefone compartilhar os seus 

dados ou em “Compartilhamento de Bluetooth” para disponibilizar conexão via Bluetooth, caso 

seu computador tenha acesso a esta tecnologia; 

Passo 3. Para conectar via Wi-Fi, toque nesta opção e ela vai exibir o nome da conexão e a 

senha para o usuário acessar. Basta, então, procurar por esta rede, inserir o código e a Internet 

vai abrir normalmente. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/10/como-transformar-

seu-android-em-um-roteador-wi-fi.html> 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=pt_BR
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DESCRIÇÃO DE ALGUNS RECURSOS 

 

● USO DE VÍDEOS 

Com a tecnologia e a crescente universalização do uso da internet o 

acesso a vídeos na rede tornaram-se rápidos e fáceis com o uso do celular, 

como o modem 3G e os smartphones. 

 É possível encontrar diversos vídeos de conteúdos científicos 

totalmente comprometidos com a educação. Coleções e programas em vídeos 

que irão proporcionar ao professor uma maior diversidade de títulos a sua 

disposição, sobre os mais variados temas. Podemos citar como exemplo o site 

simplifisica criado pelos professores do departamento de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sendo possível 

encontrar vídeos aulas sobre assuntos científicos. Programas gravados por 

meio do TV Escola, Vídeo Escola, Telecurso 2000, SBJ Produções. Optamos, 

como exemplo, na construção desta atividade vídeos acessados no sítio virtual 

www.youtube.com. 

As atividades apresentadas a seguir permitem que o professor, 

em sala de aula, faça uso do celular por meio de alguns sensores 

próprios do aparelho ou recursos de multimídias, aplicativos e 

simuladores disponíveis de forma gratuita em sites da internet.  

 

http://www.youtube.com/
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Colisão frontal com e sem cinto e airbarg 

Fonte: Disponível em < www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY > Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

 

Acidente de carro 

Fonte: Disponível em <www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded 

>Acesso em 10 de Outubro de 2016.  

 

 

Acidentes de ônibus 

Fonte: Disponível em <www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs >Acesso em 10 de Outubro 

de 2016. 

 

Esses vídeos permitem que o professor e os alunos possam observar a 

Primeira Lei de Newton, em situações cotidianas e, assim, construir seu próprio 

conhecimento sobre o conteúdo de Dinâmica. Assim, busca-se facilitar a 

compreensão das Leis de Newton e concientizar os estudantes sobre a 

http://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs
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importância das Leis de Trânsito. O professor pode trabalhar o vídeo com 

questões abertas sobre o uso do cinto de segurança e a ação do airbarg. 

Propomos que evidencie a interação da gravidade e das forças que interagem 

sobre o boneco, ressaltando a Lei da Inércia. 

 

 ● USO DE SIMULADORES 

Os simuladores permitem a ilustração de um determinado fenômeno por 

meio de um programa computacional que, em geral, simula um ambiente de 

laboratório. Assim, permite que as diferentes variáveis envolvidas possam ser 

alteradas e exploradas pelo usuário. Executados por um software, muitos 

destes simuladores são encontrados também com recursos de áudio e 

produzidos por universidades inclusive estrangeiras com acessos livres na rede 

mundial de computadores(internet). 

A figura, apresenta a imagem da página principal do Site do Phet 

(Physics Educational Technology) com estrutura dinâmica com links para 

diversos outros simuladores. 

 

Ilustração da página principal do Site do PhET.  

Fonte: Disponível em <www.phet.colorado> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

http://www.phet.colorado/
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Considerado um laboratório virtual para ciências, o Phet é um projeto da 

Universidade Colorado (EUA), que oferece gratuitamente simulações 

interativas de fenômenos da Física e de outras do conhecimento, acessível 

através do endereço eletrônico www.phet.colorado. 

O simulador Wave on string foi desenvolvido por S Pennington da Essex 

High School para aplicação em aula de Física no Ensino Médio. Sendo um 

aplicativo que necessita da plataforma/linguagem Java, funciona “off-line” e é 

de fácil manuseio. Permite a exemplificação e ampliação da visão de conceitos 

tais como transversalidade de uma onda, o que é pulso, a velocidade de 

propagação de um pulso numa corda em função da tensão aplicada, 

oscilações, amplitude, comprimento de onda, interferência construtiva e 

destrutiva de uma onda. 

A figura exibe a tela de apresentação inicial do simulador computacional 

de ondas numa corda. 

 

 

Tela do simulador onda em uma corda.  

Fonte: Disponível em<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string> Acesso em 

10 de Outubro de 2016. 

 

● USO DE SENSORES 

De maneira geral, os atuais smartphones são dotados de uma série de 

sensores e atuadores, tais como acelerômetros, GPS e os mais usuais: 

câmera, auto falantes e microfone. 

A câmera encontrada na maioria dos smartphones possui lente de 

diâmetro da ordem de 2-3 milímetros e pode ser usada como um microscópio 

portátil com até 150X de aumento e permite tirar verdadeira macrofotografias.  

O sensor da câmera captura luz para criar imagem. Um sensor possui milhões 

http://www.phet.colorado/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string
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de células sensíveis à luz, ou fotodiodos, sobre um pedaço de silício. Cada 

sensor gera uma carga elétrica quando atingido por uma partícula de luz que 

entra na câmera através da lente. O processamento da câmera transforma 

estas cargas elétricas em uma imagem. O sensor mais comum usado nas 

câmeras é o CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semicondutor-Semicondutor 

de Óxido Metálico Complementar), pois, consomem menos energia. O sensor 

envia tudo que capta para o display ou visor, e este mostra tudo o que recebe 

dentro da banda de frequência da visão humana.  

O som de um celular vem de alto-falantes que podem estar localizadas 

na parte da frente, de trás ou dos lados do aparelho. Os controles de som da 

maioria dos aparelhos permitem potência de aproximadamente até 85 db e 

incluem equalizadores básicos. 

Como qualquer outro microfone, o celular também possui este 

dispositivo eletrônico que transforma vibrações mecânicas em corrente elétrica 

com bandas de frequências entre 300 MHz e 3 GHz. No celular é usado o 

microfone de eletreto, ou seja, tipo de capacitor que permanece sempre 

carregado, sem necessidade de energia externa. 

 

● USO DE APLICATIVOS 

Os aplicativos são programas simples que rodam dentro do celular. 

Também conhecidos como Apps, estes programas são classificados, de acordo 

com a tecnologia do celular. Sendo em iphone com o sistema iOS, outros 

celulares com versão para o Android e os mais simples com tecnologia Java.  

O aplicativo a seguir, também conhecido como “apito de cachorro”, 

permite a emissão de diversas ondas sonoras, incluindo frequências de 

infrassons e ultrassons. O aplicativo é usado para treinamento de cães, mas 

também funciona como uma ferramenta pedagógica para comparação de sons 

audíveis e inaudíveis para o ser humano, pois, o aparelho auditivo do ser 

humano é sensibilizado por ondas sonoras que se encontram no intervalo de 

aproximadamente 20 Hz até 20.000 Hz. Assim, o uso do software permite aos 

alunos que façam comparações com ondas sonoras que são percebidas pelo 

ouvido humano. 
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Esse software, depois de instalado no celular, por exemplo, disponibiliza 

a seguinte tela: 

 

Tela de entrada para o software apito para cachorro. 

Fonte: Disponível em < www.googleplay.com.br> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

O próximo aplicativo é mais conhecido como decibelímetro e permite 

medições de nível sonoro e expressa seus valores em decibéis (dB).  

 

Tela principal do decibelímetro 

Fonte: Disponível em < www.googleplay.com.br> Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

Abaixo estão indicados os diversos comandos encontrados: 

1. Print - Permite capturar a imagem presente na tela e compartilhar ou salvar 

em seguida. 

2. Menu – No menu, é possível calibrar seu decibelímetro portátil, a partir de 

um decibelímetro de verdade. 

http://www.googleplay.com.br/
http://www.googleplay.com.br/
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3. Indicadores – É possível encontrar os seguintes indicadores: Mínimo, 

Máximo, Médio e Atual. 

4. Indicador principal – Permite visualizar o medidor de dB (decibel) atual. 

 

E também na versão Android com a seguinte tela: 

 

 

Tela principal do decibelímetro –  

Fonte: Disponível em <www.atrappo.com.br > Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

 

Este aplicativo registra a intensidade máxima, mínima e em tempo real 

do som de um determinado ambiente. 

 

Atividade 1 – Trânsito e a Primeira lei de Newton 

O ensino de ciência utilizam mecanismos didáticos que se encontram 

distantes do cotidiano dos estudantes. Para conscientizá-los sobre os 

acidentes de trânsito, ao mesmo tempo que aprendem Física em sala de aula, 

propomos a atividade seguinte, acreditando que os debates propostos podem 

ajudá-los em suas formações como cidadãos mais conscientes. 

Objetivo: Demonstrar para o aluno a importância do uso dos itens de 

segurança no trânsito realizando suas relações com os conceitos de força e de 

inércia. 

Tempo estimado: 1 aula de 50 minutos 

Recursos:  Foram selecionados vídeos de sites da internet. 

http://www.atrappo.com.br/
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Foram selecionados vídeos para que os alunos observem fenômenos do 

cotidiano e suas relações com as Primeira Lei de Newton. Os alunos são 

convidados a assistir os vídeos onde são exploradas diversas questões abertas 

durante a exibição. Esta atividade busca 

compreender as Leis de Newton e suas 

consequências cotidianas, favorecendo o 

desenvolvimento de um pensamento mais 

crítico, a argumentação e conscientização 

da forma como é desenvolvida a ciência 

junto aos estudantes. As Leis de Newton 

são conceitos da Dinâmica que descrevem 

e explicam o movimento dos corpos, e 

portanto, de grande importância para o 

desenvolvimento da tecnologia. O professor pode relacionar os vídeos com as 

questões abertas sugeridas , procurando incentivar a interação entre os 

estudantes e a atividade proposta com outras questões que o auxilie. 

Os vídeos mostram três acidentes de trânsito.  O primeiro evidencia a   

diferença entre colisões com e sem airbarg e cinto de segurança. O objetivo é 

chamar a atenção sobre o uso destes itens de segurança. O segundo é de um 

homem que dorme enquanto dirigia um veículo. No próximo, tem-se a colisão 

de um ônibus. Evidencia-se nestes exemplos o conceito de inércia e a 

correlação entre esta tendência de um corpo a permanecer no seu estado de 

movimento com a importância de itens de segurança veicular. 

Na análise dos vídeos, abordar o conceito de inércia para em seguida, 

construir o conceito de força. Assim, fica evidenciado a Primeira Lei de Newton. 

Durante a atividade os estudantes buscam explicar a importância do 

cinto de segurança e o airbarg nos acidentes. Podendo discutir a falta desses 

itens de segurança na maioria de ônibus. 

 

inércia 

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
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As Leis de Newton interpretam o comportamento de um corpo em 

repouso e movimento, de que modo estes estados podem ser modificados e o 

efeito decorrente da interação de dois corpos que possivelmente colidem no 

decorrer da realização do movimento. Para seu aprendizado segue as 

intruções abaixo: 

● Assista o vídeo disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY 

 

Responda as questões abaixo:  

l) Como o air bag e o cinto de segurança podem proteger os ocupantes 

de um veículo com redução de danos em caso de um acidente? Indique o 

motivo a partir do vídeo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ll) Identifique no vídeo a direção e o sentido que o boneco de teste 

segue após a colisão. Ela é a mesma ou diferente da do carro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lll) Discuta sobre a velocidade do boneco antes e depois da colisão. Ela 

é a mesma ou diferente da do carro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Il – MATERIAL PARA O ALUNO 

http://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

● Assista aos vídeos disponíveis em: 

www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded 

www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs 

Vimos uma série de acidentes. Responda as perguntas de acordo com o 

que você observou: 

l) Podemos dizer que tanto as pessoas do ônibus como o boneco de 

teste continuaram a descrever o movimento que tinham com a mesma 

velocidade no momento da colisão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ll) Tente explicar como o homem pode ter ido parar no banco de trás, 

dizendo qual a posição final do carro. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lll) Procure explicar como as crianças foram parar na lateral esquerda do 

ônibus. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lV) Agora explique como o airbag e o cinto de segurança funcionam, 

utilizando os conceitos discutidos durante a atividade. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Atividade 2 – Estudo de ondas numa corda 

As ondas mecânicas estão presentes no cotidiano das pessoas e por 

transportarem energia que pode ser vista em grande escala como as ondas 

gigantes, é considerado um assunto pertinente na sociedade. Com isso, a 

atividade tem o objetivo de tornar a aprendizagem dos conceitos iniciais de 

ondulatória mais dinâmica e interessante para o aluno.  

Objetivo: Discutir as propriedades de uma onda, sua propagação através 

de um meio e efeitos de reflexão em barreiras. 

Tempo estimado: 2 aulas de 50 minutos 

Recursos:  Simulador computacional Phet Interactive Simulations.  

 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string 

 

 

 

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
 

 
Cabe ao professor apresentar o simulador computacional, permitindo 

que os alunos verifiquem seu funcionamento. Sendo possível observar uma 

corda vibrar em câmera lenta. Quando abrimos a tela inicial pode-se clicar em 

uma chave inglesa e simular movimentos numa corda. A função oscilador 

possibilita um movimento automático da corda e modificação na amplitude, 

frequência, amortecimento e tensão na corda. A barra de ferramenta permite o 
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uso de réguas para medir a amplitude ou o comprimento de onda. O simulador 

também possui possibilidades de visualisar corda infinita, fixa e livre.  

Alguns conceitos abordados com o uso do simulador: 

VII) Influência da tensão na velocidade de propagação de um pulso. 

VIII) Reflexão de um pulso e inversão de fase. 

IX) interferência construtiva e interferência destrutiva. 

X) Comprimento de onda e relação com pontos da corda em concordância de 

fase. 

XI) Relação entre frequência e comprimento de onda. 

XII) Corda vibrando com e sem amortecimento.  

O roteiro a seguir deve ser usado pelo professor concomitantemente 

com o estudante. 

 

 

II – MATERIAL PARA O ALUNO 
 

 

A ondulatória é a parte da Física destinada ao estudo das ondas, ou 

seja, qualquer pertubação, denominada pulso, cuja propagação em um meio 

acontece sem o transporte de matéria, apenas de energia. As ondas podem ter 

natureza mecânica, quando necessitam de um meio para propagação. E 

eletromagnética quando propaga-se no vácuo e em alguns meios materiais. Os 

fenômenos ondulatórios mais comuns são: 

● Reflexão - Quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao 

meio original de propagação mantendo constante suas características. 

● Refração – Quando uma onda passa de um meio para outro, com 

variação na sua velocidade mantendo constante sua frequência. 

● Difração – Quando uma onda consegue contornar um obstáculo ou 

uma abertura. 

● Polarização – Quando uma onda transversal, vibrando em várias 

direções, pasasa a fazê-lo em apenas uma. 

● Interferência – Quando duas ondas se encontram e se superpõem. 

A atividade a seguir enfatiza o estudo de uma onda mecânica em um 

meio, como uma corda, por exemplo. Para maior facilidade de observação, 

sugere-se os seguintes passos de exploração: 
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I- Atuação da Tensão na velocidade de uma corda 

a) Marcar o botão infinita. 

b) Marcar a função pulso. 

c) Deixar a amplitude em torno de 0,50 cm, duração do pulso 0,50 s, 

amortecimento em 0 e tensão baixa. 

d) Acionar o pulso e em seguida aumentar gradativamente a tensão com o 

pulso em movimento.  

e) Anote a diferença no comando do item d, especificando a relação entre 

velocidade do pulso e tensão. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

II- Reflexão de um pulso com e sem inversão de fase 

a) Coloque o simulador computacional nas mesmas condições iniciais, apenas 

modificando o modo em Extremidade Fixa. Acione o pulso observando sua 

reflexão na extremidade oposta. 

b) Faça o mesmo para a Extremidade Solta. 

c) Anote o observado para as duas situações 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III- Interferência construtiva e destrutiva 

Coloque o simulador computacional no modo pulso e extremidade livre. 

Ainda nas mesmas condições anteriores, aumente a Amplitude para 0,60 cm. 

Acione um pulso e verifique o valor desta Amplitude com o auxílio das réguas e 

da Linha de Referência do simulador. Após a reflexão do pulso inicial acione 
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outro pulso. Após diversos encontros destes pulsos, anote o observado. Para 

melhor observação, coloque no modo lento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

IV- Comprimento de onda e pontos em fase 

a) Acione o botão Reiniciar 

b) Coloque o simulador no modo Oscilador, Infinita e Normal. 

c) Ainda no Amortecimento nulo e Tensão nula, coloque a Amplitude em 0,50 

cm e Frequência 0,50 Hz. 

d) Acione o Oscilador e observe pontos que se movimentam em concordância. 

Procure auxílio com as bolinhas verdes. Acione a tecla pause e com auxílio 

das Réguas procure medir a distância entre dois pontos consecutivos. Esta 

distância também é chamada de Comprimento de onda e seu produto com 

a frequência é a velocidade da onda. Determine esta velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Frequência e comprimento de onda 

a) Aumenta a Frequência para 1,00 Hz e e meça novamente o comprimento 

de onda. 

b) Anote o observado 

c) Realize o produto destas novas grandezas e compare com o valor 

encontrado no item anterior. 
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VI- Propagação da onda com e sem amortecimento 

a) Reinicie o simulador  

b) Com o Oscilador ligado aumenta gradativamente o amortecimento anotando 

o observado. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade 3 – Estudo das radições eletromagnéticas 

Para melhor compreensão da radiação eletromagnética verificamos por 

meio de um controle remoto a transmissão de um sinal infravermelho. Esta 

radiação é invisível ao olho humano, mas pode ser detectada pela câmara de 

muitos aparelhos celulares, que sejam sensíveis a essa radiação. Nesta 

atividade, fica evidenciada a nossa incapacidade de enxergar grande parte da 

radiação do espectro eletromagnético. A pequena faixa visível ao olho humano 

é compreendida do vermelho até o violeta. 

   

Foto de um controle remoto acionado (a) e não acionado (b). 
Fonte: Feita com a câmera do celular 

 

b a 
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Objetivo: Mostrar para o aluno à existência da radiação infravermelho e 

a sua utilização em seu cotidiano.  

Tempo estimado: 1 aula de 50 minutos 

Recursos:  Câmera webcam de um celular e um dispositivo de controle 

remoto, como o de um televisor, que possui um LED (dispositivo emissor de 

luz) de infravermelho em sua extremidade. 

Descrição da Atividade:  O televisor possui um sensor para a radiação 

na frequência do infravermelho. Qualquer botão do controle aciona um pulso 

dessa radiação em que o sensor do televisor decodifica o sinal e realiza a 

operação desejada. 

 

 

 

 

 

Na nossa visão, o processo de visualização de uma cena envolve a 

passagem da luz por diferentes componentes óticos presentes no nosso olho. 

Primeiramente a luz incide córnea e chega ao cristalino que funciona como 

uma lente ajustável. Em seguida, já no interior do olho, a intensidade de luz é 

controlada pela pupila. Finalmente, uma imagem é formada sobre a retina onde 

há células fotorreceptoras, que desempenham o papel de sensores e enviam 

as informações recebidas ao cérebro através do nervo óptico.  

A luz na região do infravermelho possui frequência menor que a da cor 

vermelha, portanto, está fora do alcance da visão humana, ou seja, não é 

visível aos nossos olhos. Como a visão humana não possui células sensíveis 

ao infravermelho, nesta atividade é usado como receptor uma câmera webcam 

de um celular que é sensível tanto para a radiação visível quanto para a 

radiação infravermelha. Essas câmeras capturam o sinal infravermelho e 

transforma em sinal elétrico.  

A seguir, segue um roteiro de uma sequência didática com o intuito de 

demonstrar a evidência de radiações eletromagnéticas no nosso cotidiano.  

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
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I) Inicialmente, questiona os estudantes com perguntas do 

cotidiano, quanto ao uso de alguns aparelhos eletrônicos, 

colocando em evidência o uso do celular, suas funcionalidades, 

bem como os princípios básicos de seus funcionamentos.  

II) Seguindo o contexto, realize uma expansão ao assunto com a 

explicação de como uma onda é transmitida de um celular para 

outro, sobre as antenas de transmissão, recepção e tipos de 

tecnologias. O conhecimento das diferentes frequências para que 

várias pessoas possam fazer o uso de seus celulares 

concomitantemente, permite a introdução do espectro 

eletromagnético, bem como suas energias. 

III) Após explorar as diversas radiações por meio do Espectro 

eletromagnético, realize uma conexão, com o uso do celular, 

entre sua funcionalidade e as leis Físicas responsáveis pelas 

suas aplicações. Uma dessas aplicações é acionar um controle, 

como o de um televisor, de uso comum no cotidiano dos 

estudantes, enfatizando a limitação da visão humana, que não 

possui células sensíveis a essa radiação. 

IV) Uma das facilidades encontradas nesta aplicação é a câmera 

webcam de seus celulares que transforma o sinal de radiação em 

pontos luminosos perceptíveis ao olho humano.  

V) O professor de posse de um controle remoto aciona-o diante dos 

estudantes para que as câmeras de seus celulares captam a 

imagem do pulso infravermelho. Assim é evidenciada a emissão 

da radiação infravermelha em sala de aula. 

 

 

Fonte: Disponível em < http://tudosobregeoprocessamento.blogspot.com.br/2011/06/espectro-

eletromagnetico_29.html> 

http://tudosobregeoprocessamento.blogspot.com.br/2011/06/espectro-eletromagnetico_29.html
http://tudosobregeoprocessamento.blogspot.com.br/2011/06/espectro-eletromagnetico_29.html
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A radiação eletromagnética pode ser considerada como um conjunto de 

ondas, elétricas e magnéticas, cuja velocidade no vácuo é de 300.000 Km/s. As 

diversas formas de radição, são caraterizadas pelos seus comprimentos de 

onda, compondo o espectro eletromagnético. Após a aula do professor e 

observado o experimento com a câmera do seu celular, responda: 

l) Você sabe o que é uma radiação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ll) Será que estamos recebendo radiação em algum momento do dia a dia? Se 

afirmativo cite exemplos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

lll) Qual a diferença entre radiação ionizante e não ionizante? Cite exemplos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Il – MATERIAL PARA O ALUNO 
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IV) Você pode citar alguma radiação usada como benefício para o ser 

humano? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

V) É possível perceber ou mesmo enxergar uma radiação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade 4 – Estudos das ondas sonoras 

Objetivo: Permitir que os alunos observem os sons audíveis e inaudíveis 

ao ser humano e estudar a qualidade sonora de um determinado ambiente. 

Tempo estimado: 1 aula de 50 minutos 

Recursos:  O uso de aplicativos chamados dog whistler (versão 2.3.17, a 

partir do Android 4.0.3), disponível em: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobeezio.android.dog

whistler e o Decibelímetro: Sound Meter (versão 1.6.7, a partir do Android 2.3) 

disponível no endereço eletrônico: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=pt_BR 

 

Também pode ser encontrada outra aplicação para Android, versão 1.6, 

tamanho 187K, no site da ATRAPPO, disponível no endereço eletrônico: 

http://www.atrappo.com.br/app/decibelimetro/67899/  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=pt_BR
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Descrição da Atividade:  No primeiro experimento são emitidas ondas 

sonoras, por meio do aplicativo dog whistler, nas frequências de 300 Hz a 

8.000 Hz, para observação do som grave e agudo. Então é alterada a 

frequência para 15.000 Hz para que os alunos observem a frequência máxima 

da audição humana. Nesta experiência os alunos podem constatar com esta 

frequência, que outras pessoas de diferentes idades (mais velha) não 

conseguem captar o sinal sonoro emitido. Também é realizado anotações das 

frequências mínima e máxima que os alunos conseguem perceber e realizar 

uma comparação com os resultados de outros colegas. 

O segundo experimento permite captar ondas sonoras de diversos 

ambientes, como a sala de aula, e estudar a qualidade do som captado. 

 
 

I – MATERIAL PARA O PROFESSOR 
 

 
Inicialmente introduz o conceito de ondas mecânicas enfatizando o 

conhecimento do som e como essas ondas são convertidas em energias 

através de dispositivos elétricos, realizando vibrações nos alto falantes dos 

aparelhos. Para ilustrar os sons agudo e grave usa-se um aplicativo chamado 

“apito de cachorro”, cujo software dog whistler, permite demonstrar os sons 

audíveis e inaudíveis para o ser humano e o Decibelímetro que permite captar 

ondas sonoras e registrar suas intensidades em decibéis. Ambos encontrados 

na página eletrônica www.google play.com. 

Após a instalação, o professor apenas determina a frequência escolhida 

através do cursor que pode variar de 80 Hz até 22.000 Hz, em seguida aperta e 

segura o apito indicado na tela. Assim, o uso do software permite aos alunos 

que façam comparações das ondas sonoras que são percebidas pelo ouvido 

humano, por meio da variação da frequência, evidenciando o conceito do 

significado de sons audíveis e inaudíveis. Durante a apresentação do 

experimento, outro professor pode ser convidado para entrar em sala de aula, 

com o intuito de verificar sua percepção em relação ao sinal sonoro, quando o 

aplicativo é acionado. Em seguida, os alunos realizam anotações das 

frequências mínima e máxima que conseguem perceber e realizar uma 

comparação com os resultados de outros colegas. 
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Fonte: Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm> 

 

Professor faça uma pequena explanação do assunto, em relação à 

poluição sonora, evidenciando os efeitos negativos na saúde humana, níveis 

de ruídos em decibéis e o sistema auditivo. O decibelímetro deve ser acionado 

durante a aula, para que o ambiente sonoro seja analisado no final. 

 
 

II – MATERIAL PARA O ALUNO 
 

 
As ondas sonoras são ondas mecânicas com frequência entre 20 Hz e 

20.000 Hz. O estudo de algumas características como altura e intensidade 

permite avaliarmos o tipo de ambiente sonoro que estamos envolvidos. Para se 

ter uma ideia, a OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que um som 

deve ficar em até 50 dB (decibéis – unidade de medida do som) para não 

causar prejuízos ao ser humano. Alguns efeitos negativos na saúde como 

insônia, estresse, depressão, perda auditiva, perda de concentração, dores de 

cabeça e até mesmo queda de rendimento escolar, são causados pela poluição 

sonora.  

 

 

Aparelho auditivo humano 

Fonte: Disponível em <www2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/images/411-

2.jpg>Acesso em 10 de Outubro de 2016. 

http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
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Para o estudo de onda mecânica e verificar a qualidade sonora do 

ambiente durante as aulas, segue as seguintes atividades: 

 

I - Aciona o aplicativo dog whistler, na frequência mínima que consegue 

perceber. Anote o resultado e classifique a qualidade deste som em grave 

ou agudo. Faça o mesmo para frequência máxima.                  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

II - Compare suas anotações com de outros colegas e responda: 

Porque os resultados não são os mesmos? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

III - Verifique os valores máximo e mínimo que foram registrados no 

decibelímetro durante a aula e responda: 

O nível de ruído em sua escola encontra-se como ideal para Organização 

de Saúde? Justifique 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos estudantes 

 

      Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

 

 

Estudante(a): ___________________________________________________ 

 

CELULAR EM SALA DE AULA: Do vilão à solução – Construção 

de atividades no contexto CTS 

 

Caro (a) estudante (a)  

O presente teste faz parte do trabalho de pesquisa do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências - Física do professor Sérgio Henrique de 

Souza. É muito importante que você faça com muita atenção e que seja sincero 

em suas respostas. Sua contribuição é de suma importância ao trabalho do 

professor pesquisador. O questionário não será utilizado para atribuir nota ou 

classificá-lo. 

 

● Sobre a utilização do celular na escola. 

 - Você utiliza o celular em sala de aula? Como? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 - Alguma disciplina já fez o uso do celular durante as aulas? Como? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

● Sobre a possível utilização do celular em sala de aula. 

 - Você acha que o celular pode ser utilizado como ferramenta pedagógica em 

sala de aula? Como? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Atividade aplicada aos estudantes 

 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

 

 

Estudante(a): __________________________ Turma: ____ Data: __/__/____ 

 

CELULAR EM SALA DE AULA: Do vilão à solução – Construção 

de atividades no contexto CTS 

 

Atividade 1 – Trânsito e a Primeira lei de Newton 

 

As Leis de Newton interpretam o comportamento de um corpo em 

repouso e movimento, de que modo estes estados podem ser modificados e o 

efeito decorrente da interação de dois corpos que possivelmente colidem no 

decorrer da realização do movimento. Para seu aprendizado segue as 

instruções abaixo: 

● Assista o vídeo disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY 

 

Responda as questões abaixo:  

l) Como o air bag e o cinto de segurança podem evitar um acidente? 

Indique o motivo a partir do vídeo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ll) Identifique no vídeo a direção e o sentido que o boneco de teste 

segue após a colisão. Ela é a mesma ou diferente da do carro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

lll) Discuta sobre a velocidade do boneco antes e depois da colisão. Ela 

é a mesma ou diferente da do carro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

● Assista aos vídeos disponíveis em: 

www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded 

www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs 

Vimos uma série de acidentes. Responda as perguntas de acordo com o 

que você observou: 

l) Podemos dizer que tanto as pessoas do ônibus como o boneco de 

teste continuaram a descrever o movimento que tinham com a mesma 

velocidade no momento da colisão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=f3FEw8k0mE4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=P5OoWQaWeRs
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ll) Tente explicar como o homem pode ter ido parar no banco de trás, 

dizendo qual a posição final do carro. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

lll) Procure explicar como as crianças foram parar na lateral esquerda do 

ônibus. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

lV) Agora explique como o airbag e o cinto de segurança funcionam, 

utilizando os conceitos discutidos durante a atividade. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

V) Os vídeos demonstrados nas atividades por meio do celular, 

colaboraram para a melhoria em seu aprendizado  sobre as leis de Newton? 

Dê sua opinião: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Atividade aplicada aos estudantes 

 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

 

 

Estudante(a): __________________________ Turma: ____ Data: __/__/____ 

 

CELULAR EM SALA DE AULA: Do vilão à solução – Construção 

de atividades no contexto CTS 

 

Atividade 2 – Estudo de ondas numa corda 

 

A ondulatória é a parte da Física destinada ao estudo das ondas, ou 

seja, qualquer perturbação, denominada pulso, cuja propagação em um meio 

acontece sem o transporte de matéria, apenas de energia. A atividade a seguir 

enfatiza o estudo de uma onda mecânica em um meio, como uma corda, por 

exemplo. Para maior facilidade de observação, sugere-se os seguintes passos 

de exploração:  

Simulador computacional Phet Interactive Simulations.  

 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/wave-on-a-string 

 

VII- Atuação da Tensão na velocidade de uma corda 

 

f) Marcar o botão infinita. 

g) Marcar a função pulso. 

h) Deixar a amplitude em torno de 0,50 cm, duração do pulso 0,50 s, 

amortecimento em 0 e tensão baixa. 
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i) Acionar o pulso e em seguida aumentar gradativamente a tensão com o 

pulso em movimento.  

j) Anote a diferença no comando do item d, especificando a relação entre 

velocidade do pulso e tensão. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

VIII- Reflexão de um pulso com e sem inversão de fase 

d) Coloque o simulador computacional nas mesmas condições iniciais, apenas 

modificando o modo em Extremidade Fixa. Acione o pulso observando sua 

reflexão na extremidade oposta. 

e) Faça o mesmo para a Extremidade Solta. 

f) Anote o observado para as duas situações 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

IX- Interferência construtiva e destrutiva 

Coloque o simulador computacional no modo pulso e extremidade livre. 

Ainda nas mesmas condições anteriores, aumente a Amplitude para 0,60 cm. 

Acione um pulso e verifique o valor desta Amplitude com o auxílio das réguas e 

da Linha de Referência do simulador. Após a reflexão do pulso inicial acione 

outro pulso. Após diversos encontros destes pulsos, anote o observado. Para 

melhor observação, coloque no modo lento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

X- Comprimento de onda e pontos em fase 

 

e) Acione o botão Reiniciar 

f) Coloque o simulador no modo Oscilador, Infinita e Normal. 

g) Ainda no Amortecimento nulo e Tensão nula, coloque a Amplitude em 0,50 

cm e Frequência 0,50 Hz. 

h) Acione o Oscilador e observe pontos que se movimentam em concordância. 

Procure auxílio com as bolinhas verdes. Acione a tecla pause e com auxílio 

das Réguas procure medir a distância entre dois pontos consecutivos. Esta 

distância também é chamada de Comprimento de onda e seu produto com 

a frequência é a velocidade da onda. Determine esta velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI- Frequência e comprimento de onda 

 

d) Aumenta a Frequência para 1,00 Hz e e meça novamente o comprimento 

de onda. 

e) Anote o observado 

f) Realize o produto destas novas grandezas e compare com o valor 

encontrado no item anterior. 
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XII- Propagação da onda com e sem amortecimento 

c) Reinicie o simulador  

d) Com o Oscilador ligado aumenta gradativamente o amortecimento anotando 

o observado. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

XIII- Dê sua opinião 

 

Como os simuladores podem contribuir para o seu aprendizado na transmissão 

de alguns conteúdos científicos? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Atividade aplicada aos estudantes 

 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

 

 

Estudante(a): ___________________________________________________ 

 

CELULAR EM SALA DE AULA: Do vilão à solução – Construção 

de atividades no contexto CTS 

 

Atividade 3 – Estudos das ondas sonoras 

Atividade 4 – Estudo das radições 

 

As ondas sonoras são ondas mecânicas com frequência entre 20 Hz e 

20.000 Hz. O estudo de algumas características como altura e intensidade 

permite avaliarmos o tipo de ambiente sonoro que estamos envolvidos. Para se 

ter uma ideia, a OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que um som 

deve ficar em até 50 dB (decibéis – unidade de medida do som) para não 

causar prejuízos ao ser humano. Alguns efeitos negativos na saúde como 

insônia, estresse, depressão, perda auditiva, perda de concentração, dores de 

cabeça e até mesmo queda de rendimento escolar, são causados pela poluição 

sonora.  

A radiação eletromagnética pode ser considerada como um conjunto de 

ondas, elétricas e magnéticas, cuja velocidade no vácuo é de 300.000 Km/s. As 

diversas formas de radição, são caraterizadas pelos seus comprimentos de 

onda, compondo o espectro eletromagnético.  
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Para o estudo de onda mecânica, verificar a qualidade sonora do 

ambiente durante as aulas e perceber radiações eletromagnéticas segue as 

seguintes atividades: 

 

Aciona o aplicativo dog whistler, . disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobeezio.android.dog

whistler 

e o Decibelímetro: Sound Meter, disponível no endereço eletrônico: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=pt_BR 

I) Acione a frequência mínima que consegue perceber do aplicativo dog 

whistler. Anote o resultado e classifique a qualidade deste som em grave ou 

agudo. Faça o mesmo para frequência máxima.                  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

II) Compare suas anotações com de outros colegas e responda: 

Porque os resultados não são os mesmos? 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

III) Verifique os valores máximo e mínimo que foram registrados no 

decibelímetro, Sound Meter, durante a aula e responda: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobeezio.android.dogwhistler
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobeezio.android.dogwhistler
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound&hl=pt_BR
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O nível de ruído em sua escola encontra-se como ideal para Organização de 

Saúde? Justifique 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

lV) Acione a câmera de seu celular para captar o sinal de um controle remoto. 

Após essa observação, podemos afirmar que estamos recebendo radiação em 

algum momento do dia a dia? Se afirmativo, cite exemplos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

V) É possível perceber ou mesmo enxergar uma radiação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

VI) Os aplicativos trabalhados e a câmera de seu celular contribuíram de 

alguma forma para o estudo de nossas limitações sonoras e visuais? Justifique 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  



 

133 

 

APÊNDICE F – Termos de Consentimentos 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 O Colégio e Pré Vestibular Impulso está sendo convidado a participar da 

pesquisa intitulada: “CELULAR EM SALA DE AULA: De vilão à solução – 

Construção de atividades no contexto CTS”, que será realizada pelo aluno 

Sérgio Henrique de Souza para obtenção do título de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a 

orientação do Prof. Dr. Edson José de Carvalho.  

 O objetivo do estudo é a inserção do uso do celular em sala de aula, 

como ferramenta pedagógica que aliada aos recursos computacionais, poderá 

facilitar o processo ensino aprendizagem no estudo dos fenômenos físicos. 

Será aplicada uma sequência de atividades que incluem o uso do celular. 

Participarão deste estudo alunos dos Primeiro, Segundo e Terceiro anos do 

ensino médio, de ambos os sexos, que aceitarem participar e que tenham 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo será 

realizado no primeiro semestre de 2016, nas dependências da própria escola e 

para coleta de dados serão realizadas gravações em áudio, filmagens e 

fotografias. 

 A realização da sequência didática será realizada em um horário 

combinado com a direção da escola. Durante a realização da sequência 

didática, caso algum aluno se sinta desconfortável em responder alguma 

pergunta ou realizar algum procedimento prático experimental poderá se 

recusar a respondê-la e estará livre para interromper a atividade sem qualquer 

prejuízo.  

 Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado 

e/ou artigo científico. Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o 

que lhe foi informado sobre a participação voluntária dessa instituição no 

mencionado estudo, a direção da escola concorda e autoriza a participação da 

escola, com consentimento sem que para isso tenha sido forçada ou obrigada. 

Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e contribuição 

da escola com este estudo.  
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CONSENTIMENTO  

 

 

Eu_____________________________________________________________ 

diretor do Colégio e Pré Vestibular Impulso, li e entendi as informações 

precedentes e estou consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e 

benefícios que a pesquisa implica, concordo em autorizar a participação da 

instituição sabendo que receberei uma cópia deste Termo de concordância.  

 

 

________________________________________________ 

Diretor da Escola 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho 

Orientador da Pesquisa 

 

 

 

Sete Lagoas (MG), ____ de ______de 2016. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu __________________________________________________________________, 

CPF___________________________________,RG___________________________,

pai, mãe ou responsável pelo (a) aluno (a) 

_____________________________________________________________________

____________________________________________ depois de conhecer e 

entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou 

depoimento de meu (minha) filho (a), especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente 

termo, os pesquisadores Prof. Sérgio Henrique de Souza, Prof. Dr. Edson José 

de Carvalho (UFOP), do projeto de pesquisa intitulado “CELULAR EM SALA 

DE AULA: De vilão à solução – Construção de atividades no contexto CTS”, a 

realizar gravações em áudios, as fotos e as filmagens que se façam 

necessárias e/ou a colher o depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes registros (seus respectivos 

negativos) e/ou depoimentos em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) 

e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto 

Nº 5.296/2004). 

 

________________________________________________ 

Sérgio Henrique de Souza 

Pesquisador Principal 

Serginhofisica7@gmail.com- (31) 997553870 

Universidade Federal de Ouro Preto 
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________________________________________________ 

Edson José de Carvalho 

Orientador da Pesquisa 

carvalho@iceb.ufop.br - (31) 99418-9835   

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

 

 

 

                          

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559 - 1370 

 

 

Sete Lagoas, ________________de ____________________de 2016. 

Nome do(a) aluno(a): ________________________________________________ 

Nome do(a) responsável: _____________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

C.I.: ______________________________ CPF___________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ALUNOS (AS) 

 

 
 Prezado  
 
____________________________________________________________, 
  

 

Eu, Professor Sérgio Henrique de Souza, Mestrando em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal de Ouro Preto, orientado pelo Prof. Dr. Edson José de 

Carvalho (UFOP), gostaria de convidá-lo (a) a participar da pesquisa 

“CELULAR EM SALA DE AULA: De vilão à solução – Construção de 

atividades no contexto CTS”. 

 

Estive em contato com a direção da sua escola e com seus professores e 

obtive a colaboração e o consentimento de ambos para a realização desse 

estudo.  

 

Esta pesquisa pretende inserir o uso do celular em sala de aula, como 

ferramenta pedagógica que aliada aos recursos computacionais, poderá 

facilitar o processo ensino aprendizagem no estudo dos fenômenos físicos. 

 Acredito que ela será importante, pois apoiará o trabalho já realizado na sala 

de aula.  

As aulas serão no seu horário habitual e o pesquisador estará presente na sala 

de aula acompanhando e participando das atividades. Dessa forma, não 

haverá prejuízo para você.  Os encontros ocorrerão durante o ano de 2016. 

Sua participação nessa pesquisa ocorrerá através das atividades e roteiros que 

os seus professores orientarão. 

 

Você irá participar das aulas normalmente e só fará parte da pesquisa se 

quiser. Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo-

tal como sentir algum constrangimento com a presença do pesquisador nas 

aulas, procurarei estar atento de modo a corrigi-los, para que todos se sintam à 

vontade para se expressarem.  
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Você terá o anonimato garantido, e caso necessário será utilizado pseudônimo 

no lugar do seu nome e, assim, as informações que fornecer não serão 

associadas ao seu nome em nenhum documento.  A filmagem, o áudio e 

qualquer outra forma de gravação para algumas atividades ficarão guardados 

sob a responsabilidade dos pesquisadores e apenas poderão ser consultados 

por pessoas diretamente envolvidas nesse trabalho. 

 

Sua participação não envolverá qualquer gasto, pois serão providenciados 

todos os materiais necessários e, portanto, não haverá ressarcimento de 

despesas. Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extrajudicial. 

 

Ao final, apresentaremos os resultados para todos os participantes do projeto e 

demais interessados, em dia e local definidos pela direção da escola.  

 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato 

com algum dos pesquisadores. Caso ainda tenha alguma dúvida quanto a 

aspectos éticos, poderá entrar em contato com o Conselho de Ética em 

Pesquisa da UFOP. Os contatos estão no final desse documento.  

 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinando em duas vias, 

sendo que uma das vias ficará com você e a outra será arquivada pelos 

pesquisadores por cinco anos, de acordo com a Resolução 466/2012. 

 

 

  

________________________________________________ 

Sérgio Henrique de Souza 

Pesquisadora Principal 
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Serginhofisica7@gmail.com  (31) 997553870 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559 - 1370 

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em participar 

 
 
 
 
 
 

                                                         AUTORIZAÇÃO 
 
 
Eu, 
_______________________________________________________________
_,de_________ anos de idade, após a leitura deste documento (TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO), sinto-me esclarecido(a) em relação 
à proposta e concordo em participar voluntariamente desta pesquisa. 
 

 

Sete Lagoas(MG), _________ de ___________ de 2016. 

 

 

 

 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

Prezados pais,  

 Convidamos seu filho a participar da pesquisa “CELULAR EM SALA DE 

AULA: De vilão à solução – Construção de atividades no contexto CTS”, 

que será realizada para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação 

da Prof. Dr. Edson José de Carvalho, como dissertação de mestrado do aluno 

Sérgio Henrique de Souza.  

 O objetivo do estudo é a inserção do uso do celular em sala de aula, 

como ferramenta pedagógica que aliada aos recursos computacionais, poderá 

facilitar o processo ensino aprendizagem no estudo dos fenômenos físicos. 

 Os procedimentos desta pesquisa incluem: filmagem; gravação em 

áudio e registros fotográficos, aplicação de questionário para os alunos sobre 

assuntos relacionados à Física e o desenvolvimento de roteiros de atividades 

que envolvem o uso de um celular. 

 O risco associado a esta pesquisa inclui a revelação da identidade do 

voluntário, contudo, todos os cuidados serão tomados buscando garantir que a 

identidade dos voluntários e da escola não sejam revelados publicamente em 

nenhuma hipótese. Informamos ainda que as informações serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Somente o 

discente e o orientador da pesquisa terão acesso às informações. Esses dados 

serão arquivados em computadores e protegidos com ferramentas que limitam 

o acesso de usuários que não participam da pesquisa. Todos os registros 

efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade do 

Orientador Prof. Dr. Edson José de Carvalho e serão arquivados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, 

sendo incinerados após este período.  

 Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e 

artigos científicos. Durante as atividades o aluno poderá se recusar a 

responder qualquer pergunta ou participar e estará livre para deixar o estudo.  
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 As atividades serão realizadas em um horário apropriado para que não 

haja prejuízo na atuação do seu filho em sala de aula. Não haverá qualquer 

forma de remuneração financeira ou gastos para você e para o seu filho.   

 Você tem a liberdade para perguntar sobre qualquer dúvida que possa 

surgir em qualquer fase da pesquisa para o Prof. Dr. Edson José de Carvalho, 

pelo telefone (31) 3559-1684 ou para o mestrando Sérgio Henrique de Souza, 

pelo telefone (31) 997553870, ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, no CAMPUS Universitário 

Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368.  Finalmente, 

tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado sobre a 

participação voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos 

direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, 

você concordam em autorizar que o seu filho participe da pesquisa, com 

consentimento sem que para isso tenha sido forçado ou obrigado.  

  

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura dos pais 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho 

Orientador da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas, ____ de ______de 2016. 

 


