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Resumo 

 Com os computadores portáteis, sem teclado físico, ou tablets, surgiram novas possibilidades de 

interação das pessoas com conteúdos virtuais. A utilização desta nova tecnologia no ensino vem se tornando uma 

demanda cada vez maior pelos estudantes e instituições de ensino. E para atender a esta demanda, não é 

suficiente passar o conteúdo de materiais impressos para documentos digitais estáticos, já que as novas 

tecnologias fornecem uma gama muito maior de recursos. Nessa linha, três aplicativos educacionais foram 

desenvolvidos para ensino de física e matemática na plataforma iOS, sistema operacional dos tablets e 

smartphones da Apple: “Cinemática”, “String” e “Equation”. O “Cinemática”, como o próprio nome indica, 

aborda o conteúdo de cinemática, com a oportunidade de criação de diversas situações, envolvendo conceitos de 

posição, velocidade e aceleração. O aplicativo “String” estuda o comportamento de ondas em meios 

unidimensionais como cordas, viabilizando o estudo de conceitos de amplitude, comprimento de onda, 

velocidade de onda, ondas estacionárias e reflexão em extremidades fixas e livres. Por fim, o aplicativo 

“Equation” estuda o comportamento de equações polinomiais de até o terceiro grau, conferindo ao estudante a 

oportunidade de verificar como cada parâmetro afeta a curva relacionada às equações. 
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Introdução 

A nova onda dos tablets e smartphones, como já era previsto, criou uma nova 

demanda sobre a escola e o ensino. As novas tecnologias, quando bem aplicadas, são um forte 

aliado para o ensino, por permitirem novas possibilidades de interação entre todos os 

integrantes do ambiente acadêmico. 

O interessante no uso desses equipamentos, frente ao uso dos computadores de mesa 

e até mesmo os notebooks, é que eles se integram aos livros e cadernos dos estudantes, não 

sendo necessário sair do ambiente da sala de aula para utilização da tecnologia. Os tablets 

reforçam as capacidades do discurso coletivo e facilitam uma linguagem corporal mais rica e 

natural (ALVAREZ, BROWN e NUSSBAUM, 2011).  
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De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Ensino 

Médio deve-se buscar “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” e 

deve-se ressaltar “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.  

As novas tecnologias “amplia[m] as exclusões não exatamente porque o acesso a 

ela[s] depende de capital econômico e cultural [...] mas porque cria[m] o novo analfabeto: o 

infoanalfabeto. Este é o excluído tanto do processo infocomunicacional, quanto do mercado 

de trabalho cada vez mais identificado como “setor quaternário”” (SILVA, 2010). Daí a 

necessidade da escola buscar a inclusão tecnológica, com a utilização adequada das novas 

tecnologias, nas diversas áreas do ensino. 

No que diz respeito à aprendizagem de física, um tema inicial central ainda é a 

cinemática. Muitas vezes, exagera-se nas equações, como se cada uma delas representasse 

uma situação completamente diferente da outra e, assim, acaba-se priorizando a decoração de 

fórmulas prontas, em detrimento do pensamento crítico.  

O aplicativo “Cinemática”, desenvolvido pelo autor deste artigo, permite a 

abordagem investigativa da matéria, tanto pelo estudante como pelo educador. Com esse 

aplicativo, é possível inserir objetos na tela, ajustar sua posição, velocidade e aceleração e 

verificar como se movimentam. Feita a simulação, ainda é possível constatar os gráficos dos 

movimentos, as tabelas com os dados gerados e exportá-las por email, para análise em outras 

planilhas eletrônicas. 

Por sua vez, o aplicativo “String” permite o aprendizado da propagação de ondas em 

cordas. Com ele, verificam-se conceitos como amplitude, frequência, diferenças entre o 

comportamento da onda refletida quando a corda está com a extremidade livre ou fixa, a 

mudança da velocidade de propagação da onda conforme a tensão da corda, entre outros. 

Novamente a participação do estudante, ou do professor, é fundamental. Por se tratar 

de uma ferramenta que não possui textos, as formas de trabalho são variadas e cada pessoa 

pode visualizar situações que não foram sequer previstas pelo autor. 

Por fim, o aplicativo “Equation” possui duas versões, para tablet e para smartphone. 

Com ele, é possível verificar a variação de gráficos de equações polinomiais de até terceiro 

grau. O aplicativo possui quatro controles, cada um responsável por alterar um parâmetro da 

equação. Com a alteração dos parâmetros, o gráfico ajusta-se instantaneamente, facilitando a 



 

 

visualização e compreensão pelos estudantes. Esse aplicativo, apesar de (ou até mesmo por 

conta de) sua simplicidade, foi um dos mais baixados do autor. Desde o lançamento, em 

dezembro de 2011, até o início do mês de outubro de 2012, foram realizados mais de cinco 

mil “downloads”, por usuários de oitenta países.  

Aplicativos produzidos 

Cinemática 

O aplicativo começa com uma tela em branco, convidando o usuário a preenchê-la 

com objetos, da maneira que achar conveniente, para a resolução de problemas e processos de 

investigação. 

 

Figura 1: Aplicativo Cinemática - tela inicial 

Ao pressionar o botão +, uma janela flutuante surge, com opções de objetos para 

serem adicionados à tela. 

 

 

Figura 2: Janela flutuante para inserção de objetos 

 



 

 
 

Ao tocar sobre o objeto criado, abre-se outra tela flutuante. Nesta, é possível ajustar 

os parâmetros de posição - que também podem ser ajustados arrastando o objeto na tela -, 

velocidade e aceleração. 

 

Figura 3: Janela flutuante para edição dos dados do objeto 

Inseridos os valores, basta pressionar o botão play/pause, na janela principal, para 

que o objeto faça o movimento correspondente.  

Pressionando o botão play/pause novamente, é possível visualizar a janela com os 

gráficos gerados. Os gráficos pré-programados são da posição x em função do tempo, posição 

y em função do tempo, velocidade x em função do tempo, velocidade y em função do tempo e 

posição x em função da posição y. 

 
Figura 4: Janela com os gráficos gerados  

 

Caso o usuário queira visualizar os dados e ainda exportá-los, é possível utilizar a 

janela de dados, acionando o botão na janela de gráficos. 



 

 

     
Figura 5: Tela com os dados gerados e para compartilhamento via email 

 

String 

No aplicativo String, é possível verificar as ondas produzidas numa corda. Na tela, 

há controles para ajuste de amplitude, frequência, tensão na corda e dissipação de energia. 

 

Figura 6: Aplicativo String 

 

Com os controles, percebe-se como cada um dos parâmetros afeta a propagação da 

onda na corda.  

Outra possibilidade é colocar a oscilação da corda no modo manual, no qual o 

estudante desliza para cima e para baixo o primeiro elemento da corda e verifica como o pulso 

se propaga. Neste modo, também surge um botão que permite a emissão de pulso pré-

definido. 

Ainda é possível fazer a oscilação utilizando o acelerômetro do aparelho. Basta virá-

lo sobre seu eixo horizontal para que as ondas sejam geradas na corda. 



 

 
 

 

Figura 7: Sequencia mostrando pulso sendo refletido pela extremidade fixa 

 

Equation 

O aplicativo “Equation” é útil para a visualização gráfica de equações polinomiais de 

até terceiro grau do tipo: 

 

Esse aplicativo foi produzido em duas versões, uma para iPhone e outra para iPad.  

A tela principal apresenta quatro controles, cada um responsável pelo ajuste de um 

dos parâmetros da equação. Com a modificação do valor dos controles, a curva é 

automaticamente ajustada. 

 

  



 

 

   
 

Figura 8: Sequência mostrando as diversas possibilidades do aplicativo Equation 

 
 

Conclusão 

Muitas mídias já surgiram no universo acadêmico com a proposta de revolucionar a 

educação e os tablets e smartphones são vistos como mais uma dessas ferramentas.  

De fato, esses aparelhos são uma nova plataforma de trabalho, que exige a mudança 

da forma de atuação de estudantes e professores. Os estudantes devem ser mais ativos e, cada 

vez mais, responsáveis por seu próprio crescimento; os professores devem ser os tutores e 

guias, não mais meros transmissores de informações. Como diz SILVA: 

“A sala de aula interativa seria o ambiente em que o professor interrompe a tradição 

do falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de histórias, e adota uma postura 

semelhtante a do designer de software interativo. Ele constrói um contjunto de territórios a 

serem explorados pelos alunos e disponibiliza coautoria e múltiplas conexões, permitindo que 

o aluno também faça por si mesmo”. (SILVA, 2010). 

A produção de aplicativos pode constituir um novo campo de trabalho para 

educadores que poderiam, inclusive, aperfeiçoarem-se na sua formação específica, além de ter 

a possibilidade de compartilhar suas criações com pessoas do mundo todo. 
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