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Resumo: 
 

É muito comum ouvirmos falar da evolução dos computadores e suas implicações para o 
ensino. As propostas para o uso de computadores no ensino de física mais difundidas são as 
simulações computacionais, os hipertextos com animações e a utilização das placas de áudio 
para análise de experimentos. Apesar de estarem na maioria das residências, o computador 
ainda é pouco presente nas salas de aula. São grandes, pesados e caros demais para cada 
aluno carregar o seu. Contudo, com o advento dos celulares, principalmente dos 
“smartphones”, os computadores têm se tornado cada vez mais obsoletos. A ponto de que 
hoje, no Brasil, o número de residências com smartphones é maior que o número de 
residências com computadores. A difusão dos celulares é tão grande, que muitos veem, 
erroneamente, como um inimigo da aprendizagem. Os celulares de hoje podem substituir o 
computador em TODAS as estratégias educacionais que já foram propostas e, graças aos 
sensores, podem fazer muito mais. O que vou mostrar nesse curso, são ferramentas que 
transformam o celular num poderoso equipamento de coleta de dados e experimentação para o 
ensino de física. Vamos começar pela utilização da câmera do celular como instrumento de 
medição e análise cinemática. A seguir, vou mostrar como facilmente podemos obter dados 
dos sensores que estão presentes no celular e utilizações em experimentos de mecânica, 
termodinâmica, ondulatória, óptica e até mesmo de eletricidade e magnetismo. Por fim, vou 
mostrar como é simples e prático você criar seu próprio programa de celular. É tão simples, 
que pode ser delegado aos alunos a construção dos seus próprios programas. Isso fará toda a 
diferença na motivação e engajamento dos estudantes. 
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