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RESUMO  

A pesquisa objetivou investigar como a utilização da modelagem na introdução ao estudo de 

equações diferenciais em um curso de engenharia pode contribuir para estimular a habilidade 

de relacionar a Matemática com fenômenos do mundo real, que envolvam variação; além de 

tomar decisões a respeito de tais fenômenos, com base na interpretação das informações 

contidas na solução da equação. O experimento foi desenvolvido em uma instituição 

particular de São Paulo, e contou com a participação voluntária de quinze alunos dos cursos 

de engenharias, que trabalharam em grupos constituídos por três estudantes. Foram realizadas 

seis atividades, elaboradas segundo os princípios da modelagem matemática e do estudo de 

modelos, que foram desenvolvidas em quatro encontros. Exploraram-se três situações que 

compuseram as atividades: a primeira referia-se ao sistema de suspensão automotiva “mola e 

amortecedor”, em que os participantes, ora trabalhando em grupo ora participando de 

discussões coletivas provocadas pela intervenção do pesquisador, construíram o modelo 

matemático, resolveram a equação diferencial de variáveis separáveis e opinaram sobre o 

significado da solução. As duas outras situações foram adaptadas de Bassanezi (1988): na 

“despoluição de lagoas” foi apresentado o enunciado do problema e o modelo matemático e 

se discutia se sua solução também era do tipo daquela encontrada para o sistema 

anteriormente trabalhado; na situação que tratava da “absorção de drogas no organismo”, foi 

dado apenas o enunciado para verificar se os participantes estabelecessem e resolvessem o 

modelo. A análise dos dados mostrou que os alunos fizeram a interpretação do resultado 

obtido, expressando a tomada de uma decisão, por exemplo, no caso da despoluição de 

lagoas, indicando o aumento da vazão de entrada e saída de água para acelerar o processo de 

sua despoluição. No problema de absorção de drogas, interpretaram o enunciado e 

encontraram o modelo, mostrando assim, que a modelagem matemática ajudou no processo 

de identificar uma equação matemática como uma ferramenta aliada no importante trabalho 

de entender e tomar decisões a respeito de problemas ligados a fenômenos naturais. Como 

continuidade deste trabalho fica a sugestão de se estudar o modelo do sistema de massa, mola 

e amortecedor, resultando em uma equação diferencial de segunda ordem.  

 

Palavras-chave: modelagem matemática; equações diferenciais; ensino e aprendizagem; 

fenômenos do mundo real; variação. 

  



ABSTRACT  

The research was aimed at the investigation on how the Modeling is used in the introduction 

of differential equations study in an engineering graduation course and how it can contribute 

to stimulate the skill to correlate Mathematics with everyday phenomena that involve 

variation besides the decision making about that phenomena, based on the information 

contained in the equation solution. The experiment took place at a private educational 

institution in São Paulo with fifteen voluntary students from different engineering courses 

who worked in groups of three people. Six activities were performed, developed according to 

the principles of Mathematical Modeling and Model Study, and held in four meetings. Three 

situations were explored during the activities: the first related to the automotive suspension 

system "Spring and Dashpot", in which the participants worked in either groups or open 

discussions encouraged by the researcher intervention, coming up to a mathematical model, 

solving the separated variable differential equation and opined about the meaning of the 

solution. The other two situations were adapted from Bassanezi (1988): in "Lakes 

Remediation" the problem was shown as well as the Mathematical Modeling and debated if 

the proposed solution in the book was like the one found in the previous situation; in the 

"Drugs Absorption" situation, only the problem was presented to verify if the participants 

could develop and solve the Model. The data analysis showed that students did the 

interpretation of the results, expressing the decisions made, for instance, in the "Lake 

Remediation" case indicating the increase of the water flow to accelerate the remediation 

process. In the "Drug Absorption" case they interpreted the problem and found the model and, 

by that, showed that the Mathematical Modeling helped the process to identify a mathematical 

equation as a useful tool in the important work of understanding and decision making about 

problems related to natural phenomena. As a follow up to this work it's suggested the study of 

the "Mass, Spring and Dashpot System" which will result in a second degree differential 

equation. 

 

Key-words: Mathematical Modeling; Differential Equations; Teaching and Learning; Real 

World Phenomenon; Variation 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tema Equações Diferenciais faz parte do currículo básico das diversas 

modalidades dos cursos de Engenharia, sendo que, em algumas instituições de ensino 

superior, é apresentado como um tópico da disciplina Cálculo Diferencial e Integral (CDI) e 

em outras instituições, como uma disciplina autônoma, por vezes, intitulada Matemática 

Aplicada à Engenharia. Para cursar essa disciplina, o aluno deve ter como pré-requisito, 

conhecimentos dos conteúdos estudados em CDI. 

As equações diferenciais são classificadas em duas categorias. As que contêm 

função de uma variável e suas derivadas são chamadas equações diferenciais ordinárias; as 

equações que envolvem as derivadas parciais de função de duas ou mais variáveis são 

chamadas equações diferenciais parciais. As equações da primeira categoria aparecem, com 

grande freqüência, em problemas tratados na engenharia. Portanto, conhecer e saber mobilizar 

os conceitos envolvidos na resolução dessas equações é de fundamental importância para o 

estudante e o profissional dessa área.  

Como docente desta disciplina há alguns anos, observo, em minhas aulas, a 

dificuldade do estudante em perceber que a incógnita de uma equação diferencial é uma 

função ou uma família de funções. O aluno, não percebendo o papel que a variável representa 

na equação diferencial, terá dificuldade em transformar problemas do cotidiano em um 

modelo matemático e esta transformação é o foco de sua futura prática profissional.  

Tradicionalmente, a disciplina supracitada é oferecida ao discente durante o curso, 

por meio de listas de exercícios, o que favorece uma aprendizagem técnica e mecanizada; isto 

pode provocar bloqueios quando este necessita mobilizar seus conhecimentos para a resolução 

de diversas situações-problema.  

Neste contexto, D‟Ambrósio, no prefácio do livro Ensino-Aprendizagem com 

modelagem matemática de Bassanezi, escreve que:  

Os sistemas educacionais têm sido dominados nos últimos duzentos anos pelo que se 

poderia chamar de uma fascinação pelo teórico e abstrato. Teorias e técnicas são 

muitas vezes apresentadas e desenvolvidas sem um relacionamento com fatos reais 

e, mesmo quando são ilustradas com exemplos apresentam-se de maneira artificial. 

Entende-se a razão disso. A realidade é muita complexa. Para que se possa lidar com 

problemas reais é necessário que observador tenha grande flexibilidade e 

conhecimentos variados na mesma. Trabalhar com a realidade intimida e inibi a 

abordagem no ensino. Fica no teórico e no abstrato mencionando que “essas teorias 

e técnicas servem para isso ou aquilo, ilustrando com exemplos artificiais, 

manipulados e descontextualizados [...] (BASSANEZI, 2006, p.12).  
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Mesmo diante da complexidade de se trabalhar com fenômenos do mundo real, 

alguns livros de história da Matemática nos mostram que muitos desses fenômenos podem ser 

explicados por meio de “modelos matemáticos”, ou seja, modelos que são formulados por um 

processo chamado modelagem matemática, que definiremos posteriormente. 

Sendo assim, visando esta outra abordagem de ensino, esta pesquisa tem por 

objetivo geral apresentar a modelagem matemática como processo de ensino e aprendizagem, 

de modo a propor uma intervenção de ensino para o estudo das equações diferenciais. Com 

isto, esperamos possibilitar ao estudante de engenharia uma melhor visão da matemática 

como uma ferramenta, que o auxiliará na compreensão dos fenômenos encontrados na 

natureza. 

A investigação foi realizada em uma instituição particular de ensino superior 

localizada no município de São Paulo, e contou com a participação voluntária de quinze 

alunos do curso de engenharia
1
. Estes estudantes trabalharam em cinco grupos de três. 

Desenvolvemos um total de seis atividades durante quatro encontros. 

O trabalho é formatado em cinco capítulos. No primeiro apresentamos o problema 

de pesquisa e a sua relevância para a área, além das questões de pesquisa e o objetivo 

principal que permeia o trabalho. 

A fundamentação teórico-metodológica e o objeto matemático equações 

diferenciais, com destaque para a modelagem matemática como processo de ensino e 

aprendizagem e como método cientifico são descritos segundo capítulo.  

No terceiro capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos, o contexto 

acadêmico que envolve os participantes do trabalho, o planejamento e as estratégias que 

foram utilizadas no desenvolvimento do experimento e das atividades. 

O quarto capítulo é destinado à análise dos dados coletados, com enfoque 

qualitativo e as intervenções e questionamentos dos alunos para cada encontro do projeto. 

Estas análises são efetuadas mediante duas abordagens distintas: em um primeiro momento 

descrevemos e analisamos os protocolos resultantes das atividades elaboradas para os quatro 

encontros e as discussões realizadas no interior dos grupos, referentes a toda turma; em um 

segundo momento, selecionamos um grupo para analisarmos seu desempenho no que se refere 

                                                 

1
 Ao ser citado o curso de Engenharia da instituição de ensino participante do trabalho, nos referimos às 

modalidades: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Produção Mecânica. 
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a todas as atividades realizadas no decorrer da pesquisa, procurando indicar a sua evolução no 

decorrer do processo. 

Por fim, no quinto capítulo, apresentamos as Considerações Finais, formuladas 

com base na análise e também algumas sugestões para a continuidade do estudo relativo ao 

ensino e aprendizagem das equações diferenciais, por meio da modelagem matemática
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Em minha prática profissional, convivi com diversas inquietações, dentre elas, o 

tema que norteia esse trabalho de pesquisa e meu ingresso no curso de Pós-Gradução Sticto-

Sensu me possibilitou discutir a problemática, que será apresentada neste capítulo. 

Referindo-se à importância da problemática de uma pesquisa, Laville e Dionne 

descrevem que: 

A conscientização de um problema de pesquisa depende, do que dispomos no fundo 

de nós mesmos: conhecimentos de diversas ordens – brutos e construídos – e entre 

esses conceitos e teorias; conhecimentos que ganham sentido em função de valores 

ativados por outros valores: curiosidade, ceticismo, confiança no procedimento 

científico e consciência de seus limites... 

Todos esses elementos quando trazidos para nosso meio oferecem, por sua vez, a 

matéria sobre qual se exercerão esses elementos: conhecimento valor... Pois é nesse 

meio que um olhar atento observará os fatos nos quais poderemos eventualmente 

entrever o problema a ser estudado. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 97) 

Ainda segundo esses autores, para escolher um problema de pesquisa, 

primeiramente, deve-se estar atento ao meio que o cerca, levantando, a todo o momento, 

questionamentos a respeito de sua rotina, buscando saber se em uma determinada situação 

pode haver um problema, que um trabalho de pesquisa possa melhor compreender e, 

eventualmente, o modificar. 

O tópico equações diferenciais, na instituição em que a pesquisa foi desenvolvida 

é considerada como uma disciplina independente e não como um tópico de Cálculo 

Diferencial e Integral. Há alguns anos venho lecionando tal disciplina e pude perceber que os 

alunos têm dificuldades, não só em trabalhar com os conteúdos envolvidos, mas também em 

perceber sua importância para a interpretação de fenômenos encontrados a todo momento em 

situações do mundo real. Os estudantes, em geral, apenas resolvem “mecanicamente” os 

diferentes exercícios propostos sobre o assunto. Mesmo que o professor evidencie o 

significado da incógnita da equação diferencial, o aluno apresenta dificuldade em 

compreender os significados dos resultados obtidos. Muitas vezes, os estudantes encontram 

uma função ou uma família de funções como resposta de uma equação diferencial, no entanto, 

não conseguem interpretar os resultados ou identificar que aquela função é solução da 

equação proposta inicialmente. 

Para esses autores a tomada de consciência da existência de um problema 

constitui a problemática sentida. A partir de então, se busca passar desta para a problemática 
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racional, procurando questionar se o problema detectado realmente representa uma questão 

relevante para a área de conhecimento em que se insere. 

Ao ingressar no mestrado profissional, engajei-me no grupo de pesquisa intitulado 

“O elementar e o superior em Matemática”, formado por alunos dos cursos de mestrado e 

doutorado do programa de pós-graduação em Educação Matemática da PUC-SP. Assim 

sendo, as linhas de pesquisa que norteiam o grupo são: 

 História, epistemologia e didática da matemática 

 A matemática na estrutura curricular e formação de professores. 

Nesse grupo está alocado o projeto de pesquisa “As diversas componentes 

envolvidas no ensino e aprendizado do Cálculo”. Em um dos encontros do grupo, relatei 

minha inquietação sobre as dificuldades de compreensão por parte dos meus alunos, no que se 

refere às equações diferenciais e, após discussões, conjecturou-se que a modelagem 

matemática poderia colaborar com o estudo dessa disciplina. 

De acordo com DiPrima e Boyce (1972), um curso de equações diferenciais é um 

excelente meio para que o estudante de engenharia compreenda a relação entre a Matemática 

e as Ciências Físicas.  

Segundo D‟Ambrosio (1998), uma nova proposta surge sob a concepção de 

Matemática por meio de um tratamento teórico, de modo a enfocar a formulação de 

proposições, leis, funções e equações relacionadas às situações da vida real. 

É importante ressaltarmos também que há anos o ensino das equações diferenciais 

se dá de forma “mecânica”: e para cada classe ou tipo delas há um método de resolução 

diferente, de acordo com o que é evidenciado por autores como Habre (2000) e Javaroni 

(2007) em seus estudos. O método proposto é apresentado com ênfase estritamente algébrica, 

várias técnicas de resolução são abordadas, e na maioria das vezes, são resolvidas listas de 

exercícios, repetindo-se a mesma técnica utilizada nos exemplos apresentados, tornando-se 

assim uma aprendizagem mecanizada. Esta forma de abordagem não promove habilidades 

para que os estudantes ou engenheiros compreendam, analisem e tomem decisões sobre 

problemas da vida real.   

Nos estudos realizados no processo de construção deste trabalho, tomamos por 

base o livro Equações Diferenciais com Aplicações (1988), dos autores Rodney Carlos 

Bassanezi e Wilson Castro Ferreira Jr, que utiliza a modelagem matemática no tratamento de 

equações diferenciais. No início de um curso que ministrei, comentei sobre a modelagem e os 

modelos matemáticos, e ao perceber o interesse dos alunos na aplicação da matemática em 
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algumas situações reais, decidi aprofundar-me no estudo dessa estratégia de ensino para 

verificar se ela realmente poderia facilitar o aprendizado de equações diferenciais. 

Segundo Bassanezi: 

Cada nação precisa procurar formar seus próprios especialistas, e não simplesmente 

importar conhecimentos, programas curriculares e de pesquisas estrangeiros. No 

caso específico da matemática, é necessário buscar estratégias alternativas de ensino 

e aprendizagem que facilitem sua compreensão e utilização. A modelagem 

matemática, em seus vários aspectos é um processo que alia teoria e prática, motiva 

seus usuários na procura do entendimento da realidade que o cerca e na busca de 

meios para agir sobre ela e transformá-la. (BASSANEZI, 2006, p.17) 

Para o autor, quando o discente participa de um processo de modelagem isso 

facilita a conciliação dos aspectos lúdicos da Matemática com seu potencial de aplicação e 

com isso, passa a conjecturar alternativas no direcionamento de suas competências ou 

formação acadêmica. Ainda segundo esta temática, Beltrão (2009) afirma que a modelagem 

matemática pode oferecer um caminho frutífero na construção de uma abordagem de ensino 

que favoreça a aprendizagem e também a formação específica do estudante. 

De acordo com Bassanezi (1988, p.7), “A linguagem oferecida pelas equações 

diferenciais é fundamental na transferência e entendimento da linguagem “natural”, uma vez 

que a palavra chave variação aparece quase sempre nas situações reais”.  

Como o processo de transformar problemas de caráter físico e natural em projetos 

e grandes feitos faz parte da vida profissional de um engenheiro, e as equações diferenciais 

estão ligadas diretamente a situações reais, acreditamos que a modelagem matemática como 

estratégia de ensino e aprendizagem pode trilhar um caminho para que os estudantes tenham 

autonomia em relacionar a teoria à prática, facilitando seu entendimento nos estudos desta 

disciplina. 

1.1 Objetivos 

Com este trabalho temos, por objetivo principal, buscar alguns elementos que 

possam contribuir para o desenvolvimento cognitivo do estudante de engenharia. Além disso, 

levá-lo a perceber, por meio dessa abordagem (a introdução ao estudo das equações 

diferenciais por meio da modelagem matemática), a estreita relação que existe entre os 

problemas da vida real e a Matemática, possibilitando a tomada de decisões sobre o fenômeno 

estudado, por meio da interpretação dos resultados obtidos na resolução da equação 

diferencial correspondente.  
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Não temos por objetivo focar as técnicas de resolução de equações diferenciais, e 

sim, a interpretação do fenômeno em questão pela análise dos resultados; por meio de 

questionamentos que possam levar os alunos à resolução, dando significado à função 

incógnita. 

1.2 Delimitação do Problema 

Ao pesquisarmos sobre a modelagem matemática, percebemos a complexidade do 

tema e também suas contribuições efetivas, ao ser utilizada como processo de ensino e 

aprendizagem (BASSANEZI, 2006). As discussões sobre este assunto levou-nos a algumas 

questões que pretendemos responder e que são apresentadas a seguir 

 A modelagem matemática é uma ferramenta que possibilita ao aluno de 

engenharia relacionar uma equação diferencial com problemas ligados a 

fenômenos reais, a fim de entendê-lo e tomar decisões sobre eles? 

 Que contribuições a modelagem matemática, como metodologia de ensino 

e aprendizagem de equações diferenciais, pode trazer para o estudante do 

curso de Engenharia? 

Abordaremos no próximo capítulo, o objeto matemático e um pouco de sua 

história, descreveremos o que são modelo matemático segundo alguns autores e o que é um 

processo de modelagem matemática e suas vertentes. 
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Este capítulo destina-se à apresentação da fundamentação teórica que embasou 

este trabalho; está dividida em quatro subitens: no primeiro, são tratados alguns tópicos 

referentes à história das equações diferenciais ordinárias, sua definição e observações sobre 

sua resolução; no segundo é abordada a modelagem matemática; no terceiro, as vertentes da 

modelagem como método científico ou estratégia de ensino e aprendizagem; as abordagens de 

modelo matemático, na visão de alguns autores, são trazidas no quarto subitem. 

2.1 Equações diferenciais ordinárias  

Muitos problemas da Engenharia que envolvem fenômenos naturais são 

formulados em termos matemáticos por meio de uma equação que contém derivadas de uma 

função desconhecida, chamadas equações diferenciais. 

Segundo Bassanezi e Ferreira:  

Não há dúvidas, entretanto de que a grande motivação inicial para o estudo das 

Equações Diferenciais veio da Mecânica. Diversos problemas como o movimento 

dos planetas, a catenária (formato de uma corda pendente presa nas extremidades) e 

o estudo da oscilação do pêndulo, para citar apenas alguns, já haviam sido estudados 

empiricamente por homens do quilate de um J. Kepler (1571 - 1630), L. da Vinci 

(1452 - 1519), G. Galileo (1564 - 1642) e C. Huygens (1629 - 1695). Porém, faltava 

a eles a teoria matemática com que pudessem modelar o fenômeno (BASSANEZI E 

FERREIRA, 1988, p 8).   

Ainda segundo esses autores, com o estabelecimento organizado dos fundamentos 

do Cálculo no século XVII, com os resultados alcançados por Newton (1642 - 1727) e 

Leibniz (1646 – 1716), muitos problemas mecânicos, incluindo esses três, puderam então ser 

modelados matematicamente por meio de equações diferenciais. 

Esses acontecimentos demonstram a importância dos modelos que resultam em 

equações diferenciais e mostram que, desde sua origem, os estudos dessas equações eram 

feitos e motivados por problemas de caráter natural, muito diferente da forma que esse 

conteúdo vem sendo lecionado atualmente, por grande parte de professores.  

Livros de história da matemática relatam que as resoluções de equações 

diferenciais ordinárias começam assim que o teorema fundamental do Cálculo foi 

estabelecido. Porém, a maior parte dessas, não pode ser facilmente resolvida simplesmente 

pela separação de variáveis.  
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No século XVIII podemos destacar a descoberta de grupos de equações 

diferenciais que podem ser resolvidas por outras formas algébricas como exemplo as 

equações de Bernoulli. Seguidos de Leibniz e Newton, podemos citar a família Bernoulli, 

mais precisamente Jakob (1654- 1705), Johann (1667-1748) e o filho de Johann, Daniel (1700 

-1782) que, com o auxílio das descobertas do Cálculo, resolveram um número significativo de 

problemas de mecânica por meio de equações diferenciais. 

A resolução da equação apresentada por Jacopo Riccati (1676-1754),  

 

 

 

foi considerado o grande desafio do século XVIII, sendo que muitos matemáticos se 

debruçaram sobre ela, inclusive alguns dos Bernoulli. Porém quem propôs a solução para a 

essa equação, foi L. Euler (1707-1783).  

De acordo com Boyer (1974, p. 333), “Euler foi, sem dúvida, responsável pela 

criação dos métodos de resolução usados hoje nos cursos introdutórios de equações 

diferenciais [...]”. Dentre suas grandes contribuições, citamos como exemplo, o método de 

reduzir equações diferenciais de segunda ordem a equações de primeira ordem, por 

substituição de variáveis. 

A busca por fundamentos teóricos do Cálculo e de novos métodos de estudo das 

equações diferenciais cujas soluções já não fossem conhecidas, ganhou forças no final do 

século XVIII, destacando-se os resultados alcançados por Cauchy (1789-1857), que 

apresentou de forma contundente, por três métodos diferentes, soluções para um grande 

conjunto de equações diferenciais, que inclui essencialmente todos os modelos hoje 

conhecidos.   

Apresentamos o objeto matemático deste trabalho, descrevendo como exemplo 

clássico a segunda lei de Newton 

 

 

  

para o deslocamento S(t) de um objeto sob uma força F, num tempo t.  
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Em geral S (função do deslocamento) é função do tempo, cuja velocidade é dada 

por  (primeira derivada da função ). Para determinar o movimento de um 

objeto sob uma força F, é necessário determinar uma função  que satisfaça a 

equação (1). 

Como a força é dada por:  (massa x gravidade), então: 

 

 

 

Integrando a equação (2) obtemos: 

 

 

 

Uma nova integração fornece: 

 

 

 

A função S(t) dada em (4) é chamada solução geral da equação (1). Na verdade, 

(4) é representa uma família de funções. Para se determinar uma dessas funções S(t), em 

particular, é necessário especificar as condições iniciais, como por exemplo, indicar a posição 

e a velocidade do objeto em um instante t determinado.  Substituindo-se essas informações na 

equação (3) e (4), determinam-se as constantes de integração c1 e c2, obtendo-se a solução 

particular satisfazendo as condições iniciais. 

As equações diferenciais são classificadas em duas categorias: na primeira estão 

as que contêm somente função de uma variável e suas derivadas; são as chamadas equações 

diferenciais ordinárias. Na segunda figuram aquelas que envolvem função de duas ou mais 

variáveis e suas derivadas parciais; são as equações diferenciais parciais. Limitar-nos-emos 

neste trabalho, à introdução ao estudo de equações diferenciais ordinárias. 

Chama-se ordem de uma equação diferencial a maior ordem da derivada da 

função incógnita que nela figura.  
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A segunda lei de Newton, 

 

 

 

 é expressa por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem; isto significa 

que sua incógnita é a derivada segunda de uma função de uma variável. 

O modelo que descreve o crescimento populacional é uma equação diferencial 

ordinária de primeira ordem, pois a sua incógnita é uma função que foi derivada uma única 

vez em relação ao tempo.  

A taxa de crescimento populacional P é proporcional à população: Em condições 

ideais, quanto maior for a população presente, maior ela será no futuro. O modelo para este 

crescimento é dado pela equação diferencial 

 

 

 

cuja solução é:  

 

 

 

 

No instante zero a população é  e como esperamos que a população cresça, 

então  deve ser maior que zero.  

Outra classificação das equações diferenciais ordinárias é: lineares e não-lineares. 

Uma equação diferencial ordinária é chamada linear quando pode ser escrita na forma 
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As equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades: 

 

(i) A variável y e todas as suas funções derivadas comparecem somente com 

expoente um. 

(ii) Os coeficientes aj (j = 0,1,2,...,n) e a função g dependem apenas da variável 

x. 

 

 

A equação que não é linear é chamada de não-linear. 

 

 

   

 

 

 

São exemplos de equações diferenciais ordinárias não-lineares de segunda e 

quarta ordem, respectivamente. Podemos observar que na equação (5) existe um coeficiente 

que depende de y, e na equação (6) contém a variável y elevado ao cubo. 

Outro exemplo de equação diferencial não-linear é resultante da modelização do 

movimento do pêndulo simples, representado na figura 1.  
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Figura 1 - Pêndulo  

Fonte: Desenhado pelo autor do trabalho 

 

 

Uma massa m de peso U está suspensa por uma haste de comprimento C. Para 

determinar o ângulo α, medido a partir de linha vertical, como função do tempo t 

(Consideremos α > 0 à direita de OP, e α < 0, à esquerda de OP). Como o arco de um círculo 

de raio C está relacionado com o ângulo central α, a aceleração angular é dada por: 

 

 

 . 

Pela segunda lei de Newton,  

 

 

 

A figura 1 mostra que a componente tangencial da força devida ao peso U é 

. Igualando as formulações da força tangencial, temos: 

 

O 

P 

C 

U = mg 

α 

α 
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Devido à presença do sen (α), a equação diferencial (7) é não-linear. 

Neste subitem definimos as equações diferenciais, classificando-as de acordo com 

o fato de a função envolvida ser de uma ou de várias variáveis, quanto à sua ordem e se são 

lineares e não lineares, com a intenção especificar o objeto matemático de nosso trabalho que 

é equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Na seção 2.1.1 discutiremos 

sobre a solução deste objeto matemático. 

2.1.1 Solução de uma equação diferencial ordinária  

A resolução de uma equação diferencial é sensivelmente diferente da resolução de 

uma equação algébrica, mesmo porque as incógnitas são objetos matemáticos de natureza 

completamente distinta em cada caso. Ao se determinar a solução de uma equação algébrica, 

procura-se identificar números que satisfaçam essa equação, porém quando se busca resolver 

uma equação diferencial procura-se uma função ou uma família de funções que satisfaçam a 

equação. 

Machado afirma que, de uma maneira geral, ao se resolver uma equação 

diferencial, procura-se responder uma pergunta do tipo:  

 “Qual a função cuja derivada satisfaz a seguinte relação”? Ou seja, uma equação 

diferencial é uma equação em que a incógnita é uma função, sendo que as 

informações disponíveis para a determinação da função desconhecida envolvem sua 

derivada. (MACHADO, 1988, p.153). 

A solução de uma equação diferencial ordinária, no intervalo I = (a,b) é uma 

função y = f(x) que junto com suas derivadas f´(x), f´´(x),...,f(x)
(n)

 satisfaz a condição  

 

 , para todo        (8) 

 

Assim, resolver a equação significa encontrar uma função y = f(x), definida e 

derivável até a ordem n em um intervalo I, que satisfaz (8). 
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Em outras palavras qualquer função f definida em algum intervalo I, quando 

substituída na equação diferencial, a reduz a uma identidade, é chamada de solução geral para 

a equação diferencial no intervalo. 

Quando é especificada uma condição inicial para resolver a equação diferencial é 

o mesmo que dizer que estamos determinando uma das infinitas funções da solução geral 

como única resposta para a equação e sua condição, chamada de solução particular.  

Por exemplo, a solução geral da equação 

 

 

 

 É uma família de funções, dada por , que representa a família de 

circunferências concêntricas, mostrada na figura 2. 

 
Figura 2 - Representação Gráfica da família de funções que validam a equação (9) 

Se especificarmos que uma das componentes da família satisfaz uma condição, 

como por exemplo, y(4) = 3, é o mesmo que dizer que o gráfico dessa solução particular da 

equação (9), é a circunferência que contém o ponto P(4,3).  
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Para y(4) = 3, a solução geral nos dá: 

 

 

Logo, a solução procurada é 

 , 

cuja representação gráfica é uma curva da família de circunferências concêntricas 

indicada na figura 3. 

 
Figura 3 - Representação Gráfica da função solução da equação 9, para o x = 4 e y = 3 

O resultado , é a solução particular da equação  , que 

satisfaz a condição inicial y(4) = 3. 

A seguir abordaremos a modelagem matemática como estratégia de ensino e 

aprendizagem, na visão de alguns autores.  

 

 

 

P (4,3) 
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2.2 Modelagem matemática 

Ao longo da história, o homem sempre procurou compreender os fenômenos da 

natureza e suas leis. Em busca deste objetivo, encontrou uma poderosa ferramenta que o 

auxiliou nesta tarefa: A Matemática. 

Segundo Chevallard: 

Um aspecto essencial da atividade matemática consiste em construir um modelo 

(matemático) da realidade que queremos estudar, trabalhar com tal modelo e 

interpretar os resultados obtidos nesse trabalho, para responder as questões 

inicialmente apresentadas. Grande parte da atividade matemática pode ser 

identificada, portanto, com uma atividade de Modelagem Matemática 

(CHEVALLARD, 2001, P 50). 

Para o autor, todo processo em busca da interpretação da realidade por meio da 

Matemática com o objetivo de se construir um modelo que a represente, é chamado de 

modelagem matemática. 

O processo para obtenção do modelo matemático é definido por Bassanezi como 

modelagem matemática. A seguir, mostraremos de que forma esse processo é realizado, ou 

seja, todas as etapas que o constituem. 

 

 
Figura 4 - Etapas do processo de modelagem. 

Fonte: Equações diferenciais com aplicações, Bassanezi, R.C. e Ferreira, W. C. Jr., 1988, 

p.6 Esquema de uma modelagem: As setas contínuas indicam a primeira aproximação. A 

busca de um modelo matemático que melhor descreva o problema estudado torna o 

processo dinâmico indicado pelas setas pontilhadas. 
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Segundo Bassanezi as etapas do processo podem ser descritas como: 

1 Experimentação: obtenção de dados experimentais ou empíricos que ajudam na 

compreensão do problema, na modificação do modelo e na decisão de sua validade. 

É um processo essencialmente laboratorial e/ou estatísticos. 

2 Abstração: Processo de seleção das variáveis essenciais e formulação em 

linguagem “natural” do problema ou da situação real. 

3 Resolução: o modelo matemático é montado quando se substitui a linguagem 

natural por uma linguagem matemática. O estudo do modelo depende de sua 

complexibilidade que pode ser um processo numérico. Quando os argumentos 

conhecidos não são eficientes, novos métodos podem ser criados, ou então o modelo 

deve ser modificado. 

4 Validação: comparação entre a solução obtida via resolução do modelo 

matemático e os dados reais. É um processo de decisão de aceitação ou não do 

modelo inicial. O grau de aproximação desejado será o fator predominante da 

decisão. 

5 Modificação: caso o grau de aproximação entre os dados reais e a solução do 

modelo não seja aceito, deve-se modificar as variáveis, ou a lei de formação, e com 

isso o próprio modelo original é modificado e o processo se inicia novamente. 

6 Aplicação: a modelagem eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, 

explicar e entender; em fim, participar do mundo real com a capacidade de 

influenciar em suas mudanças. A linguagem oferecida pelas equações diferenciais é 

fundamental na transferência e entendimento da linguagem “natural”, uma vez que a 

palavra chave variação aparece quase sempre nas situações reais (BASSANEZI, 

1988, p. 7) 

 

A modelagem matemática é constituída por essas fases, porém, este processo na 

visão de Bassanezi, pode ser analisado sob duas vertentes, a primeira como método científico 

e a segunda como estratégia de ensino-aprendizagem. 

2.3 Modelagem Matemática: Método Científico -Estratégia de Ensino-

Aprendizagem. 

Bassanezi (2006, p. 32), expressa que a modelagem matemática considerada como 

um método cientifico está diretamente relacionada à matemática aplicada, que pode ser 

considerada como a arte de aplicar matemática às situações reais, usando como processo a 

modelagem matemática, para solucionar, por exemplo, problemas industriais e de engenharia. 

Assim este autor elenca alguns pontos para destacar a relevância da modelagem matemática 

como método científico, quando utilizada como instrumento de pesquisa: 

• Pode estimular novas técnicas experimentais; 

• Pode dar informações em diferentes aspectos dos inicialmente previsto, 

• Pode ser um método para se fazer interpolações, extrapolações e previsões; 
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• Pode sugerir prioridades de aplicação de recursos e pesquisas e eventuais 

tomadas de decisão; 

• Pode preencher lacunas onde existe falta de dados experimentais; 

• Pode servir como recurso para melhor entendimento da realidade; 

• Pode servir de linguagem universal para compreensão e entrosamento entre 

pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. 

No processo de modelagem, encarada como método cientifico, o foco principal é 

a construção de um modelo que melhor represente a situação real para solucionar problemas 

das diversas ciências factuais. 

Já como estratégia de ensino-aprendizagem, o autor escreve que esse método tem 

como foco todo o procedimento de construção do modelo, ou seja, a modelagem no ensino é 

apenas uma estratégia de aprendizagem, em que o mais importante não é chegar 

imediatamente ao modelo bem sucedido, mas, caminhar seguindo etapas nas quais o conteúdo 

matemático vai sendo sistematizado e aplicado. 

O autor salienta ainda que, com a modelagem, o processo de ensino-aprendizagem 

não mais se dá no sentido único do professor para o aluno, mas como resultado da interação 

do aluno com o meio ambiente. 

Por seu lado, Barbosa (2000), apresenta cinco argumentos para a utilização da 

modelagem como processo de ensino-aprendizagem. 

• Motivação: os alunos sentir-se-iam mais estimulados para o estudo de 

matemática, já que vislumbrariam a aplicabilidade do que estudam na escola; 

• Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais facilidade em compreender 

as idéias matemáticas, já que poderiam conectá-las a outros assuntos; 

• Preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas: os alunos teriam a 

oportunidade de desenvolver a capacidade de aplicar matemática em diversas situações, o que 

é desejável para moverem-se no dia-dia e no mundo do trabalho; 

• Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração: os alunos desenvolveriam 

habilidades gerais de investigação; 

• Compreensão do papel sócio-cultural da matemática: os alunos analisariam 

como a matemática é usada nas práticas sociais. 
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Em nosso trabalho utilizaremos a modelagem matemática como estratégia de 

ensino e aprendizagem, pois diante das argumentações expostas supomos que esta vertente da 

modelagem é de suma importância para os estudos das equações diferenciais em cursos de 

engenharia.  

Como no processo de modelagem o objetivo é chegar ao modelo, apresentamos as 

abordagens de alguns autores de modelo matemático. 

2.4 Modelo Matemático 

De acordo Bassanezi (2006, p. 19), 

Quando se procura refletir sobre uma porção da realidade, na tentativa de explicar, 

de entender, ou de agir sobre ela – o processo usual é selecionar, no sistema, 

argumentos ou parâmetros considerados essenciais e formalizá-los através de um 

sistema artificial: o modelo. 

Já D‟Ambrosio (1986), vê um modelo como uma ferramenta que oferece ao 

homem a capacidade de exercer seu poder de análise sobre a realidade.  

Davis (1995) considera que a característica mais importante de um modelo é sua 

capacidade para imitar e predizer fenômenos e o comportamento do universo. 

Na visão de Dolis (1989) os modelos podem ser considerados como aproximações 

da realidade, que por meio da supressão de detalhes dispensáveis, permitem a manifestação 

em forma generalizada dos aspectos fundamentais do mundo real. 

Para Hilgard (1973) um modelo representa uma série de relações matemáticas, 

físicas ou conceituais, que se mostram adequadas à compreensão e interpretação de um 

conjunto de dados. 

Entretanto cada autor se aventura a dar uma definição de modelo matemático. 

Citamos, por exemplo, McLone (1976), segundo o qual “um modelo matemático é um 

construto matemático abstrato, simplificado que representa uma parte da realidade com algum 

objetivo particular”. Já Ferreira Jr (1993) define modelo matemático como sendo uma 

abordagem abstrata dos conceitos básicos de dimensão, unidade e medida. 

Para nosso trabalho utilizaremos a concepção de modelo matemático apresentada 

por Bassanezi (2006, p.20), a saber, “um conjunto de símbolos e relações matemáticas que 

representam de alguma forma o objeto estudado é chamado de modelo matemático”. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

 

Neste capítulo, relataremos quais os procedimentos metodológicos foram 

utilizados em nossa pesquisa. , cujo objetivo central é investigar como a modelagem 

matemática pode contribuir para a compreensão da estreita relação que existe entre os 

problemas da vida real e a Matemática de modo a possibilitar a tomada de decisões sobre o 

fenômeno estudado, quando essa estratégia é utilizada na introdução do estudo de equações 

diferenciais ordinárias.  

Para participar do estudo, foram convidados alunos da turma que cursa o terceiro 

semestre da faculdade de engenharia no período matutino de uma instituição particular de São 

Paulo. Houve a participação total, efetivamente, de quinze alunos. 

É importante sabermos, também, que os participantes cursaram, anteriormente à 

pesquisa, as disciplinas Fundamentos do Cálculo e Cálculo 100 (cujo conteúdo programático 

encontra-se especificado nos anexos), na época da realização do experimento estavam 

cursando Cálculo 200. Essas disciplinas foram julgadas necessárias para que mobilizassem 

conhecimentos mínimos para acompanharem as atividades que foram propostas. Nessa turma, 

há alunos de diversas modalidades de engenharia, como engenharia de produção, engenharia 

mecânica, engenharia elétrica e engenharia mecatrônica. Contudo, este fato não influencia de 

maneira negativa em nossa pesquisa, pois independente da modalidade, o futuro engenheiro 

deverá conhecer equações diferenciais e aprender a modelar fenômenos físicos. 

 O desenvolvimento da parte experimental iniciou-se no início do semestre de 

modo que os participantes já sabiam derivar e integrar funções.   

3.1 O experimento 

O experimento, composto de seis atividades, foi realizado no laboratório de física, 

da universidade em que os alunos estudam. Foi conciliado em quatro encontros de uma hora e 

quarenta minutos cada. Devido ao espaço físico, os quinze participantes foram divididos em 

cinco grupos, uma vez que o laboratório disponibilizado é ordenado em cinco bancadas. 

Posteriormente, descreveremos a função de cada estudante durante as experiências. 

O foco do experimento foi verificar se os alunos conseguem compreender o 

significado de uma equação diferencial, por meio do processo de modelagem matemática, e 
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propunha o estudo de um modelo, sem antes ter tomado contato com os procedimentos 

convencionais de resolução algébrica, que geralmente são desenvolvidos em sala de aula. 

A seguir serão descritas as seis atividades e as experiências desenvolvidas em 

cada encontro. No primeiro encontro foram trabalhadas as atividades 1 e 2; o segundo foi 

destinado à realização das atividades 3 e 4; no terceiro à atividade 5 e a sexta atividade foi 

realizada no quarto encontro.  

3.2 Primeiro encontro - Atividades 1 e 2.  

Uma suspensão automotiva é composta por um conjunto de molas e 

amortecedores que atuam juntos para manter a estabilidade do veículo, diminuindo o atrito 

entre as peças e mantendo sua integridade; garantindo, assim, a segurança e o conforto dos 

passageiros. Como assuntos que envolvem este contexto fazem parte da vida dos estudantes 

de engenharia, propusemos no primeiro e no segundo encontros uma discussão, por meio de 

atividades, com o intuito de que os alunos possam levantar hipóteses, discutir e construir um 

modelo representativo desse sistema.  

O conjunto completo de amortecimento automotivo é composto de massa, mola e 

amortecedor. Entretanto, quando a massa é desprezada, o modelo a ser encontrado nos leva a 

uma equação diferencial de primeira ordem. Como um dos objetivos secundários da pesquisa 

é introduzir o conceito deste tipo de equação diferencial, decidimos propor que, nas 

atividades, sejam considerados somente a mola e o amortecedor. 

Com a atividade 1, pretende-se investigar as conjecturas que os participantes 

podem fazer sobre variáveis e constantes, a partir da manipulação de instrumentos 

relacionados com o sistema mola-amortecedor. 

No primeiro encontro, para o desenvolvimento da primeira atividade, foi 

distribuído um conjunto composto por uma mola (de acordo com a figura 5) e um 

amortecedor (de acordo com a figura 6), para cada grupo. 
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Figura 5 - Foto da mola 

Fonte: Obtida do experimento realizado pelo autor do trabalho 

 

 
Figura 6 - Foto do amortecedor 

Fonte: Obtida do experimento realizado pelo autor do trabalho 

 

Pedimos para que os alunos manuseassem primeiro a mola, de forma a observar 

quais variáveis e constantes estão envolvidas no cálculo de sua força. No final, orientamos 

que anotassem suas hipóteses. Feito isso, pedimos aos participantes a repetir o mesmo 

procedimento, utilizando como instrumento de investigação o amortecedor. Assim, com esta 

atividade, procuramos averiguar a percepção e as conjecturas dos estudantes sobre quais 

variáveis e quais constantes estão envolvidas com manipulação destes objetos, 

separadamente.  

A atividade 2, objetivava confirmar as hipóteses por meio de experimentações e 

chegar às funções que descrevem a força da mola e a do amortecedor, separadamente. Para 

isso, dividimos esta atividade em duas experiências, denominadas experiência A e experiência 

B, respectivamente, que serão expostas, com detalhes, a seguir: 

Em primeiro lugar, deu-se a experiência A que simulou duas situações. A primeira 

consistia em prender a extremidade de uma mola sobre um trilho na bancada e, na outra, um 
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cordão no qual à medida que o primeiro aluno acrescentava massa ao sistema; o segundo 

ditava os valores encontrados usando a graduação do trilho e sob a responsabilidade do 

terceiro ficou as anotações sobre e as conclusões do grupo.  

 A segunda foi parecida com a primeira, contudo, ao invés de uma mola, eram 

usadas duas em paralelo, presas ao mesmo cordão, simulando assim uma mola mais forte. 

 
Figura 7 - Foto da experiência A montada sobre a bancada  

Fonte: obtida na experiência A realizado pelo autor do trabalho 

 

Para a realização da experiência A, foi fornecido aos grupos um “kit”, composto 

dos seguintes instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Foto do par de molas 

Fonte: obtida na experiência A realizada 

pelo autor do trabalho 

 

Par de molas idênticas: 

primeiramente foi utilizada uma delas para 

a realização da primeira parte da 

experiência A, depois as duas, em paralelo, 

para simular uma mola mais resistente . 

 

 
Figura 9 - Foto do trilho graduado. 

Fonte: obtida na experiência A realizada 

pelo autor do trabalho 

Trilho graduado colocado 

sobre a bancada, usado para fixar a mola 

ou as molas em paralelo e medir o seu 

deslocamento. 
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Figura 10- Foto do suporte fixador.  

Fonte: obtida na experiência A 

realizada pelo autor do trabalho  

 

Suporte a ser fixado em uma 

das extremidades do trilho graduado 

(figura 9): é usado para prender uma das 

pontas da mola. 

  

 

 

Figura 11- Foto do cordão e o gancho 

Fonte: obtida na experiência A realizado 

pelo autor do trabalho 

 

Na outra ponta da mola, é 

amarrado um cordão cuja extremidade é 

presa a um gancho, que serve como um 

suporte para acrescentar massa, puxando a 

mola, criando, assim, um deslocamento. 

 
Figura 12- Foto do conjunto de massa 

Fonte: obtida na experiência A realizada 

pelo autor do trabalho   

 

Conjunto composto por oito 

massas de pesos diferentes. É usado para 

que o aluno possa acrescentar as massas ao 

gancho e, por meio do cordão, puxar a 

mola que está fixada no trilho, dando assim 

a possibilidade de diversificarem os dados 

para suas anotações. 
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Na experiência A, uma das molas recebidas é presa ao trilho em uma de suas 

extremidades e o cordão na outra este é preso ao gancho que está suspenso pela carretilha. O 

aluno acrescenta massa ao suporte e verifica o que acontece com o comportamento da mola 

anotando as conclusões do grupo.  

 
Figura 13- Foto da carretilha 

Fonte: obtida na experiência A realizada pelo 

autor do trabalho 

 

 

 

Carretilha a ser fixada na outra 

extremidade do trilho graduado (figura 9), 

com o objetivo de diminuir o atrito entre o 

cordão e o trilho. 

 

 
Figura 14- Foto do adaptador  

Fonte: obtida na experiência A realizado 

pelo autor do trabalho 

 

 

 

Na segunda parte da 

experiência A, são usados dois adaptadores 

idênticos: o primeiro para prender as duas 

molas ao trilho, o gancho na figura 14 é 

preso no trilho e nos orifícios são fixadas 

uma das extremidades das molas. O outro 

adaptador é usado para prender as molas 

no cordão. 

 

 
Figura 15- Foto da régua.  

Fonte: obtida na experiência A realizado 

pelo autor do trabalho 

Régua graduada de um metro 

de comprimento, deixada à disposição dos 

alunos para utilizarem caso considerarem 

necessário.  
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A experiência foi montada de duas maneiras: a primeira corresponde ao uso de 

uma mola em que o estudante acrescenta massas, várias vezes, ao sistema e depois verifica o 

que acontece. Como havia apenas um modelo de mola no laboratório, adaptamos em uma 

disposição diferente duas molas em paralelo, simulando assim uma mola mais resistente, 

conforme mostra a seguir figura 17.  

Desta forma os estudantes têm a oportunidade de trabalhar em duas situações cujo 

estiramento das molas é diferente em cada uma delas, gerando resistências distintas, o que vai 

resultar em coeficientes de elasticidades modificados. Para ilustrar estas disposições seguem 

duas fotos das diferentes situações. 

 

Figura 16- Foto da atividade usando uma mola 

Fonte: obtida na experiência A realizado pelo autor do 

trabalho 

 

 

Figura 17- Foto da atividade usando duas molas  

Fonte: obtida na experiência A realizado pelo autor do 

trabalho 
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Na experiência B, os alunos trabalharam com cinco amortecedores de forças 

diferentes e, por meio de dois sensores ligados a um computador, calcularam individualmente 

a velocidade de volta entre a compressão máxima e seu estágio inicial; foi pedido que 

anotassem essas velocidades. O objetivo desta experiência é dar condições para que os alunos 

possam comprovar os levantamentos feitos manuseando os instrumentos, no que diz respeito 

aos amortecedores.  

 

 

Figura 18- Compressão máxima do amortecedor e os sensores de 

captação. 

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo autor do trabalho 

 

 

Para a realização da experiência B foi fornecido aos grupos um “kit”, composto 

dos instrumentos que serão mencionados a seguir: 

Compressão máxima 

do amortecedor  

Sensor de captação do estágio 

inicial do amortecedor 
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Figura 19- Conjunto de amortecedores 

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo 

autor do trabalho 

 

Cinco amortecedores, 

com forças diferentes, expressas em 

Newton: 50N 60N, 80N, 100N e 

120N, utilizados para simular um 

amortecedor automotivo. Foram 

escolhidos estes instrumentos, pois 

são de fácil manuseio.  

 
Figura 20- Base de Ferro 

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo 

autor do trabalho 

 

Base de ferro usada para 

apoiar um amortecedor sobre a 

bancada.  

 

Figura 21- Sensores de movimento  

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo autor 

do trabalho 

 

 

Sensores, usados para 

captar os movimentos do 

amortecedor e mandar as 

informações para o aparelho de 

captação (figura 22). 
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Figura 22- Aparelho para a leitura da captação de 

dados 

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo autor 

do trabalho 

 

 

Aparelho para fazer a 

leitura das informações enviadas 

pelos sensores e, posteriormente, 

enviá-las para o computador. 

 
Figura 23- Computador 

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo autor 

do trabalho 
 

Computador usado para 

processar as informações recebidas 

pelo aparelho de captação. 

 

 
Figura 24- Suporte para os sensores 

Fonte: obtida na experiência B realizada 

pelo autor do trabalho 

 

Suporte. Como a 

experiência foi realizada colocando 

os amortecedores na vertical, foi 

preciso um suporte para manter os 

sensores nessa posição. 
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Figura 25- Cabos 

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo autor 

do trabalho 

Cabos usados para fazer 

a conexão entre os instrumentos 

eletrônicos. 

 

A experiência B é montada encaixando-se o amortecedor na base de ferro e 

pressionando-o na sua compressão máxima, e acionando-se o computador. Em seguida, solta-

se o amortecedor que quando passa pelos sensores, um localizado no ponto de total 

compressão e outro no final do curso, o computador calcula a velocidade com que o 

instrumento volta. 

 

 

Figura 26- Foto da experiência montada.  

Fonte: obtida na experiência B realizada pelo autor do 

trabalho 

 

 

 

Com os dados obtidos e anotados pelos estudantes, finaliza-se o primeiro encontro. 
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3.3 Segundo encontro - Atividades 3 e 4. 

Este encontro iniciou-se com a realização da atividade três, cujo objetivo seria 

analisar como as forças do amortecedor e da mola atuam juntas no sistema de suspensão. 

Constatamos que os equipamentos disponíveis no laboratório não eram suficientes 

para a completa realização da atividade, uma vez que não era possível verificar o sistema 

completo, ou seja, mola e amortecedor atuando juntos. Mesmo assim, decidimos continuar 

com os trabalhos, realizando uma adaptação, que consistiu em utilizar uma moto. O que 

justifica essa escolha é o fato de que, diferentemente do automóvel, o sistema neste meio de 

transporte é muito mais visível. Denominamos essa adaptação por experiência C. 

 

 

Figura 27- Foto do sistema de amortecimento da moto 

Fonte: obtida na experiência C realizada pelo autor do trabalho 

 

A experiência consistiu em movimentar o sistema de amortecimento traseiro da 

moto, a fim de que os participantes pudessem observar o sistema em conjunto. Foi realizada 

com um grupo (trio) atuando de cada vez para que pudessem verificar a mola e o amortecedor 

trabalhando juntos.  Primeiro um dos alunos, com as mãos no acento, movimenta o sistema 

para “cima” e para “baixo”, de modo a simular a passagem da roda por um obstáculo. Em 

seguida, pedimos para que um dos alunos subisse na moto para que os demais observassem o 

sistema em repouso e assim analisar o que acontece com a soma das forças envolvidas. 

A atividade 4 foi realizada em seguida, e consistia na procura de „matematizar‟ o 

problema, encontrar o modelo e resolvê-lo, buscando mobilizar os conhecimentos adquiridos 

com as atividades anteriores. 
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Esta atividade foi realizada com discussões coletivas. E deu-se da seguinte 

maneira: Após cada grupo ter encontrado a equação , como resultado da 

experiência C, discutimos as variáveis nela envolvidas e questionamos sobre a existência de 

uma relação entre o deslocamento (S) e a velocidade (V), com a intenção de que eles cheguem 

ao modelo  

 

e depois resolvam a equação. 

Para o terceiro e quarto encontros, propomos aos alunos a análise de duas 

situações-problema, totalmente diferentes do sistema de suspensão (mola e amortecedor), 

porém que resultassem no mesmo modelo matemático. A primeira refere-se ao estudo da 

despoluição de uma lagoa e a segunda ao tempo de absorção de drogas pelo organismo. 

3.4 Terceiro encontro - Atividade 5. 

Com a atividade 5, pretende-se verificar se os alunos percebem que a função 

exponencial obtida na resolução do modelo do sistema de mola e amortecedor pode ser 

solução para outros problemas representativos de situações totalmente diferentes, variando 

apenas nas constantes características de cada situação. 

Foi distribuída aos alunos uma folha que continha uma situação problema 

chamada despoluição de lagoas, extraído do livro Equações Diferenciais com Aplicação de 

Bassanezi e Ferreira Jr (1998). Do material recebido pelos estudantes, constava somente o 

contexto da situação e a equação diferencial encontrada (o modelo), sem sua solução, além de 

três perguntas. 
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A atividade proposta foi: 

 

Modelo de Despoluição de lagoas
2
 

 

Restringir-nos-emos, neste modelo, às formas de despoluição de lagos, uma vez 

que, no caso dos rios, quando a poluição ainda não causou danos extremos, eles próprios 

podem se auto-reparar e são suficientes para que se tenha uma diminuição no lançamento de 

poluentes em suas águas. Já, no caso de lagoas, o processo de despoluição é mais lento, 

podendo ser efetivado caso ainda não estejam “mortas”. Tal mecanismo de limpeza consiste 

em substituir sua água gradualmente. 

Neste modelo proposto, encaramos o fluxo da água na lagoa como um problema 

de diluição de substâncias, não levando em consideração a sedimentação dos poluentes, sua 

ação biológica etc. Faremos agora as “hipóteses” simplificadoras: 

1. Existe um fluxo de água que entra na lagoa, proveniente de um riacho ou “minas”, 

e uma vazão para outro riacho. As vazões de entrada e saída são iguais e 

constantes, valendo r(l/s). 

2. Quando a água entra na lagoa, se mistura rapidamente e de maneira homogênea, 

havendo uma distribuição uniforme de poluentes. 

3. O volume da lagoa é constante (a quantidade de água de chuva se equilibra com a 

que se evapora) e igual a V litros. 

4. Os poluentes são retirados da lagoa somente através do fluxo de saída. 

5. A poluição provém de uma indústria instalada na margem da lagoa ou do riacho 

que a alimenta. 

Se a quantidade de poluentes existente na lagoa é prejudicial ao desenvolvimento 

da vida aquática ou mesmo à recreação, quais os mecanismos existentes para se efetuar sua 

limpeza? 

Consideremos que a indústria cessa totalmente a poluição da lagoa, colocando 

filtros especiais existentes no mercado e que por lei federal
3
 deveriam ser usados. 

Seja  a quantidade de detritos químicos existentes na lagoa, no instante em que 

cessou a poluição, t=0; P = P(t) é a quantidade de poluente dissolvida na água no tempo t. 

                                                 

2
 Problema extraído do livro Equações Diferencial com Aplicações 1988, dos autores: Rodney Carlos Bassanezi 

e Wilson Castro Ferreira Jr. Editora Harbra São Paulo. 

3
 Lei 6.938 da Política Nacional do Meio Ambiente: é uma lei federal de 31/8/81 que foi gerada na UNICAMP. 
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Como o volume da lagoa é constante e as vazões dos riachos também, então é razoável supor 

que a variação da quantidade de poluentes por unidade de tempo seja proporcional à 

quantidade total existente na lagoa em cada instante, de modo que 

 

 Onde r>0 é a vazão de cada rio. 

 

 Questionário 

 

1) A palavra variação, que aparece no texto, está relacionada diretamente com o 

modelo encontrado. Qual o seu significado em termos matemáticos para a solução 

da equação ·? 

 

2) No estudo do problema da mola e do amortecedor encontramos um modelo 

matemático e sua solução. Verifique se esta resposta também satisfaz a equação 

que representa o modelo no problema da despoluição das lagoas? 

 

3) Obtendo a solução para o modelo que representa o estudo da despoluição das 

lagoas, que decisões em relação ao problema podemos tomar para acelerar a 

limpeza do lago? 

 

A primeira questão foi feita para verificar se o aluno percebe a presença da 

derivada na situação problema e na equação diferencial apresentadas; na segunda é 

perguntado se a solução para o modelo da despoluição de lagoas é do mesmo tipo daquela 

obtida para sistema de mola e amortecedor, isso se dá com a intenção de fazer com que o 

aluno reflita sobre o fato de um determinado modelo poder ser uma representação de 

situações diferentes. A última questão é elaborada para verificar se o estudante vê a 

matemática como uma ferramenta que pode auxiliá-los em tomadas de decisões no estudo de 

problemas relacionados a fenômenos naturais.  
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3.5 Quarto encontro - Atividade 6 

A atividade seis, desenvolvida no quarto encontro, teve como objetivo verificar a 

percepção dos estudantes em relação ao modelo como representação de um fenômeno natural. 

Foi apresentado aos alunos o problema sobre absorção de drogas pelo organismo, extraído do 

mesmo livro citado na atividade anterior. De posse do enunciado, esperava-se que os alunos 

encontrassem o modelo que representasse esta realidade. Para isso, elaboramos quatro 

questões: A primeira questão visava fazer com que identificassem as variáveis do problema; 

na segunda, procuramos verificar a concepção que o estudante possui da palavra “variação”. 

A terceira questão foi elaborada com a intenção de que o aluno discuta sobre as constantes 

envolvidas no contexto do enunciado; com a última questão e as discussões anteriores, 

esperávamos que os participantes encontrassem o modelo matemático que representa esta 

situação.  

A atividade proposta foi: 

 

ABSORÇÃO DE DROGAS 

 

Um problema fundamental em Farmacologia é saber como cai à concentração de 

uma droga no sangue de um paciente. O conhecimento deste fato permite estabelecer qual a 

dosagem a ser inserida e o intervalo de tempo que cada aplicação deve ser feita. 

O modelo mais simples é obtido quando supomos que a taxa de variação da 

concentração é proporcional à concentração da droga na corrente sanguínea.  

 

Questionário 

 

1) Quais variáveis estão contidas no problema? 

 

2) Em termos matemáticos, como a palavra variação, pode nos ajudar para achar o 

modelo? 

 

3) Podemos considerar alguma constante numa situação problema como esta? Justifique 

sua resposta. 
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4) Com base em nossos estudos e analisando o contexto das situações passadas, tente 

achar o modelo matemático para este problema. 

Como material de análise. teremos os protocolos referentes às anotações dos 

estudantes, além das discussões realizadas, tanto nos grupos, como na turma no geral. Para 

registrar o material a ser analisado, usamos gravadores de áudio em todas as bancadas 

procurando não deixar passar nenhuma informação ou indícios importantes para nossa 

pesquisa. 

Na próxima seção, relataremos o desenvolvimento das atividades propostas e 

como os acontecimentos se desenrolaram em sua aplicação. 

3.6 Desenvolvimento das atividades 

No primeiro encontro, apresentamos o problema aos alunos. O problema consistia 

em modelar, matematicamente, o sistema de trabalho da mola e do amortecedor em paralelo, 

desconsiderando a massa. Para que os alunos se familiarizassem com o tema, 

contextualizamos o problema da seguinte forma: 

Quando as rodas do veículo passam sobre uma irregularidade do solo, elas podem 

oscilar para cima ou para baixo graças à ligação elástica que mantém com o chassi. O 

processo basicamente é este: as molas, excitadas, começam a oscilar repetidas vezes, por certo 

tempo, mesmo após o veículo ter ultrapassado o obstáculo. Sem a presença de amortecedores 

adequados, a absorção dessas oscilações ficaria a cargo,unicamente, dos atritos da suspensão e 

o resultado é que a roda perderia o contato com o terreno, contra o qual se chocaria com certa 

violência, podendo causar acidentes ou danos a outros componentes do carro. Por isso, fica 

claro a importância para um engenheiro estudar e entender tal processo, a fim de que sejam 

evitadas tais ocorrências, a partir da fabricação do veículo. 

Logo após a exposição do problema, com o objetivo de verificar a percepção e as 

conjecturas dos estudantes sobre que tipo de variáveis e constantes poderia envolver o 

trabalho da mola e do amortecedor separadamente, entregamos aos grupos dez molas e cinco 

amortecedores diferentes entre si, de modo a caber um conjunto composto de duas molas e 

um amortecedor por grupo. Pedimos que os alunos manuseassem os objetos e, após certo 

tempo, que se fizesse um rodízio dos conjuntos, de modo que todos os grupos trabalhassem 

com todos os conjuntos. Orientamos que anotassem quais os tipos de variáveis e constantes 
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envolviam aquela atividade e se era possível calcular a força da mola e do amortecedor 

separadamente.  

 

 

Figura 28- Alunos manuseando as molas 

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 

 

  

Figura 29- Alunos manuseando os amortecedores 

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 

 

Em relação à mola, foram instantâneas as conclusões por boa parte dos grupos; 

perceberam que, ao se acrescentar massa em uma das extremidades da mola, o que muda é o 

deslocamento. É certo ressaltar que os termos utilizados pelos estudantes eram diferentes, 

tinham, contudo, o mesmo sentido. Um exemplo é o uso dos termos como “esticamento”, 

“comprimento” e “elasticidade”.  
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No que se refere ao amortecedor, não foi tão fácil a percepção da variável só com 

o manuseio do instrumento; tivemos então que intervir fazendo alguns questionamentos. As 

discussões foram gravadas, a fim de que, posteriormente, serem transcritas para análise. 

Relatamos, a seguir, uma destas discussões. Indicaremos a fala dos estudantes 

com nomes fictícios, preservando suas identidades. 

Professor: “Qual é a função do amortecedor no sistema da suspensão do carro?” 

Alan (integrante do grupo dois): “A função do amortecedor é segurar a mola para 

que volte de forma mais suave para não criar desconforto aos passageiros do carro.” 

Professor: “Então, se tivermos uma suspensão mais forte o amortecedor segura 

mais ou menos a mola?” 

Marcela (integrante do grupo três): “O amortecedor segura menos.” 

Fernando (integrante do mesmo grupo): “Acho que não, se a mola é mais forte, o 

amortecedor segura mais, pois tem que voltar mais devagar para que haja um menor impacto 

com o solo”. 

A partir daí começaram as conjecturas: 

Marcelo (integrante do grupo quatro): “Então o que varia no amortecedor é a 

velocidade com que ele volta para seu estado inicial.” 

Fernando: “Vamos pensar em uma mola mais “fraca” o amortecedor pode voltar 

mais rápido do que quando se trabalha com uma mola mais “forte”.” 

Alan: “É faz sentido.”  

Professor: “Qual é a variável no amortecedor?” 

Quase todos os alunos responderam: A velocidade. 

Ao término desta primeira etapa, foi montada a experiência A para comprovar, ou 

não, as conjecturas que os grupos fizeram durante as discussões.  O objetivo dessa experiência 

seria selecionar e descartar algumas das hipóteses sobre constantes e variáveis, além de 

identificar, ainda, a função que corresponde às forças envolvidas na mola e no amortecedor, 

individualmente.  

Os alunos prendem a mola ao fixador, que por sua vez, já se encontra preso ao 

trilho graduado. Na outra extremidade da mola, é preso um gancho que está ligado, por meio 

de um cordão que passa por uma carretilha, a um suporte para acrescentar massa ao 

experimento. O trilho está sobre uma bancada em uma posição horizontal, diferentemente do 

suporte que está suspenso numa posição vertical. 
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Figura 30- Posição do trilho, do gancho e da carretilha.   

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 

 

O grupo é composto por três estudantes em cada mesa: À medida que o primeiro 

aluno acrescenta massa ao sistema, o outro dita os valores encontrados usando a graduação do 

trilho ou a régua de um metro de comprimento; e a responsabilidade do terceiro as anotações 

sobre as conclusões do grupo.  

 

 
Figura 31- Alunos realizando a experiência das molas   

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 
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Figura 32- Alunos realizando a experiência das molas   

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 

 

Na experiência das molas, para diferenciar suas forças, pedimos para que usassem 

uma mola e fizessem suas anotações e depois colocassem duas molas em paralelo aumentando 

sua força e anotassem as diferenças. 

Para o amortecedor, montamos a experiência B e os alunos deveriam medir a 

velocidade de volta do instrumento. 

A experiência B consistia em segurar o amortecedor pressionado em sua 

compressão máxima na base de ferro e próximo a ela estavam os sensores de capitação 

posicionados estrategicamente: o primeiro no ponto de compressão máxima e o outro no final 

de seu curso. Um dos estudantes segurava o instrumento pressionado, o segundo liberava o 

start no computador e, ao soltar o amortecedor, os sensores captavam o instante em que o 

objeto passava, calculando, assim, sua velocidade: o terceiro aluno ficou responsável pelas 

anotações do grupo. 
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Figura 33- Alunos realizando a experiência dos amortecedores   

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 

   

Com as das duas experiências pretendia-se fornecer dados que permitissem ao 

aluno, confirmar suas conjecturas, além de perceber, a existência dos coeficientes de 

amortecimento e elasticidade envolvidos no sistema. 

No caso do amortecedor, dispúnhamos de cinco modelos diferentes, o que 

facilitou a organização da experiência; fazendo um rodízio deles entre os grupos, ficou fácil a 

percepção das mudanças nos resultados. 

Depois de certo tempo realizando os testes, pedimos aos participantes que 

relatassem verbalmente suas conclusões relativas às variáveis e constantes que puderam 

identificar no experimento da mola. 

A maioria dos grupos comprovou as hipóteses feitas no que se refere à questão do 

deslocamento. Percebeu-se ainda que, ao mudar de uma mola para duas em paralelo, os 

resultados se diferenciaram; então concluíram que poderiam considerar uma constante para 

cada tipo de mola. 

No caso dos amortecedores, perceberam que, quando se mudava a força, a 

velocidade de volta também se alterava; então, da mesma forma que foi percebido em relação 

às molas, concluíram que há um coeficiente para o amortecedor. 

Perguntamos que nomes poderiam ser atribuídos às constantes levantadas após os 

experimentos. Depois de uma breve discussão, chegaram as anotações: K para o coeficiente 

de elasticidade da mola e C para o coeficiente de amortecimento. 
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O professor mediador foi ao quadro e anotou as conclusões separadamente, de 

forma que, para a mola, escreveu que consistia de uma variável: o deslocamento (S) e a 

constante de elasticidade (K). Na outra metade da lousa registrou que o amortecedor tinha a 

velocidade (V) como variável e o coeficiente de amortecimento (C).   

Questionados sobre a forma em que poderiam ser dispostas aquelas variáveis e 

constantes para se obter a força separadamente de cada componente, ou seja, como se calcular 

a força da mola e depois a do amortecedor, os alunos responderam:  

 “É só multiplicar o coeficiente de amortecimento pela velocidade. No caso do 

amortecedor, já para mola, multiplicamos a constante de elasticidade pelo deslocamento.” 

Estas foram as anotações do professor mediador no quadro: 

 

 

Mola  

 

 

Amortecedor 

 

 

E depois da discussão dos participantes: 

 

Força da Mola                           FM = K.S 

Força do Amortecedor                          FA = C.V 

 

No final do primeiro encontro, levantamos a seguinte questão para que os alunos 

pesquisassem e trouxessem posteriormente às respostas. 

 “O que acontece se somarmos as forças da mola e do amortecedor no sistema de 

suspensão no momento de um impacto da roda com um obstáculo”? 

No início do segundo encontro, retomamos a pergunta, mas não obtivemos 

resposta, já que nenhum dos grupos pesquisou sobre o assunto. 

A princípio, faríamos a experiência C com o objetivo de verificar os 

levantamentos feitos pelos alunos fora do laboratório, mas como não tinham pesquisado nada 

sobre tal situação, serviu apenas para conjecturar sobre a questão proposta.   

Deslocamento(S) (variável) 

Coeficiente de elasticidade (K) (constante) 

Velocidade (V) (variável) 

 Coeficiente de amortecimento (C) (constante) 
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Desse modo, antes de trabalharmos com a experiência C, fizemos uma mudança 

de estratégia: tivemos que pensar na mola separadamente. Chamamos tal trabalho de 

experiência D, que foi parecida com a realizada no primeiro encontro, só que agora com o 

objetivo de propiciar ao aluno a percepção de que as soma das forças envolvidas é zero. 

A mola foi presa a um trilho graduado e a uma das extremidades de um cordão 

que passava por uma carretilha; a sua outra ponta estava amarrado ao suporte, mas desta vez, 

pedimos que colocassem massa e deixassem o sistema em repouso, para verificar a atuação 

das forças envolvidas.  

 

 
Figura 34- Disposição dos instrumentos para a 

realização da experiência D 

Fonte: obtida do experimento pelo autor do trabalho 

 

Alguns grupos começaram a discutir e questionar sobre a pertinência de suas 

conjecturas: 

Patrícia (integrante do grupo dois): “Se o sistema está em repouso, podemos 

concluir que a soma da força da mola, mais a força peso, é igual a zero?” 

Professor: “Sim.” 

Um participante do grupo três perguntou:  

Anderson: “Como matematicamente podemos verificar isso?”  

O professor devolve a questão:  

Professor: “Como vocês acham que podemos provar? Que tipo de grandeza 

envolve esta questão?” 

Uma componente do grupo quatro respondeu: 

Karla: “Estamos trabalhando com a força da mola e a força “peso”, podemos 

representar através de vetores. Está correto?” 
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O professor devolve novamente a questão:  

Professor: “O que vocês acham?” 

Um aluno de grupo três respondeu: 

Anderson: “Sim, acho que ela está certa.” 

O professor pergunta desafiando os estudantes: “Como poderíamos entender o 

problema por meio da solução por vetores? Alguém gostaria de demonstrar no quadro?” 

Uma aluna (Karla) falou que era fácil explicar, porém não iria ao quadro.  

Professor: “Explique então.”  

Karla (integrante do grupo quatro): “Professor, a mola exerce uma força para a 

“esquerda”, a massa mais a gravidade puxam esta mola para “direita” (aluna aponta para o 

experimento); se o sistema está em repouso significa que temos a mesma força atuando em 

ambos os lados representando estas forças por vetores, teremos dois vetores em sentidos 

opostos de mesmo comprimento: penso que eles se anulam logo a soma das forças é zero”. 

Professor: “Muito bem: Agora se estivermos com a mola e o amortecedor, 

trabalhando num mesmo sistema?” 

Com os equipamentos disponíveis no laboratório, não foi possível simular o 

trabalho destes componentes. Como já tínhamos previsto tal situação, previamente foi pedida 

à instituição uma autorização para colocar uma moto 125cc dentro do laboratório; por ser um 

veículo pequeno e de fácil visualização achamos sua presença importante para que os 

estudantes tivessem contato com um sistema em discussão. 

Fizemos algumas simulações (Experiência C), agora observando o sistema ao 

contrário, ou seja, pressionamos o amortecedor de cima para baixo, primeiramente com as 

mãos no acento da moto; depois um aluno sentou-se nele, fazendo movimentos como se 

estivesse passando por obstáculos. 

Após alguns minutos, observando o amortecedor e a mola atuando juntos, 

questionamos: 

Professor: “O que acontece se somarmos as forças envolvidas?” 

Houve um silêncio; parecia que ninguém queria se arriscar. 

O professor pergunta novamente. “Qual é a função da mola e qual é a função do 

amortecedor?” 

Alan: “Quando a roda do carro é lançada, por um obstáculo, para cima a mola 

empurra a roda para baixo, o amortecedor segura a roda para que não bata com violência no 

chão.” 
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Professor: “Então se somarmos a força do amortecedor e a da mola, o que 

acontece?”  

Depois de alguns palpites um aluno respondeu com a pergunta: 

Mauricio (integrante do grupo um): “Não funciona como a mola do 

experimento?” (aponta os instrumentos sobre a bancada). 

Ele mesmo responde:  

“Acho que sim; há uma força que está atuando para baixo (aponta para a mola e o 

amortecedor da moto), a outra esta para cima (aponta para a roda da moto); se somarmos isto 

dá zero, como a Karla (estudante que concluiu a soma da mola) disse, temos um vetor para 

“baixo” e outro para “cima”, estão em sentidos opostos e são de mesmo comprimento, logo a 

soma é zero.”  

O professor pediu aos alunos que voltassem às suas bancadas e foi ao quadro 

registrar o que tinham discutido. 

A força da mola é , a do amortecedor é , então se somarmos 

as forças: 

 

Professor: “Quantas variáveis há na equação?” 

“Duas”, responderam os estudantes. 

“Quais?” (professor insiste) 

Grupo: Velocidade (V) e deslocamento (S). 

Professor: “Pensando no que vocês já estudaram em Física há uma função para o 

deslocamento?” 

Alan (integrante do grupo dois): “Sim, ” 

Professor: “Pensando na equação , será possível reescrevê-la em 

função de S, ou seja, há uma relação entre o deslocamento e a velocidade?”  

Anderson: “O professor de física comentou no começo do semestre que a derivada 

da função do deslocamento é igual à velocidade, só que não entendi muito bem; ....acho que é 

isso.” 

Professor: “Verifiquem se isso é verdade, derivem a função do deslocamento.” 

Novamente houve um silêncio. 

Professor: “Quais são as variáveis da função? E as constantes?” 

Grupo: S0 é constante, V0 também é constante o S(t) e t são variáveis: 

Professor: “Então?”  
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Karla: “Se  é constante e  também (aluna refere-se à função ), 

como a derivada de t é um, então a derivada de S é igual à velocidade.” 

Professor: “Sim, como a colega disse.” 

 

 

Neste momento, o professor precisou intervir de forma mais atuante no processo, 

pois os alunos que estão participando do experimento não estudaram equações diferenciais em 

sua grade curricular. Como nosso objetivo não foca as técnicas de resolução e sim a 

interpretação e análise dos resultados, a equação foi desenvolvida, por meio de 

questionamentos que conduzira os alunos à solução.  

Professor: Podemos representar S‟(t) por , então na equação CV + KS = 0, fica: 

 

Professor: “Quais são as variáveis e constantes envolvidas nesta equação?” 

Anderson: “As constantes são: (C) constante de amortecimento e (K) constante de 

elasticidade” 

Professor: “E as variáveis?” 

Karla: “As variáveis são  e S?” 

Professor: “O que vocês acham, essas são as variáveis?” 

Alan: “As variáveis  e S não são a mesma coisa, uma não é a derivada da 

outra?” 

Professor: “Quem é S?” 

Karla: “A função do deslocamento” 

Professor: “E qual é essa função?” 

Karla: “ ” 

Professor: “Qual é a variável desta função S?” 

Patrícia: “O deslocamento está em função do tempo.” 

Professor: “O que entendemos por  .” 

Anderson: “A derivada da função S.” 

Professor: “Em relação a quê?” 

Anderson: “Em relação a t.” 



Capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos   63 

 

Professor: “Então quais são as variáveis envolvidas na equação? (professor aponta 

para a equação (1) no quadro).” 

Karla: “O deslocamento (S) e o tempo (t).” 

Professor: A equação (1) pode ser escrita desta forma: 

 

Professor: “Do lado esquerdo da equação, temos a derivada da função S em 

relação a t, para “desfazer” isso devemos fazer a sua inversa, qual é a inversa da derivada?” 

Mauricio: “A integral.” 

Professor: “Ok; para resolver uma equação algébrica, por exemplo, procuramos 

separar as variáveis, para este tipo de equação vamos fazer do mesmo modo.” 

Professor: “Como deve ficar a equação (2)?” 

O professor pede para os alunos resolverem na folha, depois de algum tempo 

conseguimos como resultado a equação:  

 

Professor: “Vamos deixar o (C) do lado direito da equação (3).” 

 

Professor: “O que o Mauricio falou sobre a inversa da derivada?” 

“É a integral”; disse o próprio Mauricio. 

Professor: “Então temos que:” 

 

 

O professor solicitou aos alunos que resolvessem a integral; e depois de um 

tempo, retomou à discussão, anotando no quadro o que a maioria dos grupos fizeram. 

  

 

 

 

 

Professor: “Como isolamos S na equação (5)?” 
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Karla: “Por meio de uma das propriedades do logaritmo.” 

Professor: “Qual?” 

Karla: “Acho que o resultado é S(t) é igual a e elevado a menos K sobre C vezes t 

mais q”, (aluna dita a equação). 

O professor anota a equação no quadro e simplifica: 

 

, onde A, K, C são constantes.  

 

O professor pergunta aos alunos: “O significa este resultado?” 

“A solução para o nosso problema?” Pergunta Alan 

Professor: “Como poderíamos interpretar o problema através desta solução?” 

Patrícia: “Temos os coeficientes da mola e do amortecedor nesta função, isso 

influência diretamente nos resultados?” 

Professor: “Já que você falou em FUNÇÃO qual é a variável dependente?” 

(aponta para o resultado). 

Patrícia: “O deslocamento depende do tempo, quanto maior o tempo menor o 

deslocamento.” 

Professor: “E se quisermos um maior deslocamento em um menor tempo?” 

Anderson: “Preciso de um maior coeficiente de elasticidade para a mola.” 

Professor: “Então o coeficiente de elasticidade da mola e o coeficiente de 

amortecimento do amortecedor influência na realização de projeto nesta área; ou ajuda a 

interpretar e tomar decisões sobre um problema relacionado a este sistema?” 

Anderson: “Sem dúvida influencia diretamente.” 

O segundo encontro terminou com essa discussão.  
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No terceiro encontro, para verificar o que os alunos entenderam por variável no 

modelo do sistema mola e amortecedor cujo resulta numa equação diferencial, apresentamos 

um problema sobre a despoluição de lagoas, cujo texto foi extraído do livro de Bassanezi e 

Ferreira Jr.(1988). Somente fornecemos o enunciado e o modelo, que também é uma equação 

diferencial. Questionamos, ainda, se a sua solução pode ser do tipo da encontrada para o 

modelo do sistema de mola e amortecedor. 

A proposta feita aos alunos foi que discutissem, em grupo, as três questões 

referentes ao problema. No final do encontro anterior, havíamos recolhido as anotações dos 

grupos. Assim, no início desse encontro retomamos, rapidamente, ao que tinha sido discutido 

nas últimas semanas.  Logo após, entregamos, a cada grupo, uma folha com o problema da 

despoluição de lagoas (já apresentado na sessão anterior) e outra com as questões com 

espaçamento para as respostas; também disponibilizamos folhas em branco para anotações 

adicionais, caso fossem necessárias. 

Os alunos ficaram nas bancadas discutindo, entre eles, sem muitas intervenções 

por parte do professor, o que acontecia. Nesse momento, o professor intervinha somente 

quando era solicitado, para esclarecer dúvidas sobre a interpretação do texto ou das questões. 

No quarto encontro, foi proposto um novo problema, cujo modelo matemático é o 

mesmo dos dois outros, apresentados anteriormente. No entanto nesta nova situação, não é 

fornecido o modelo final, somente as variáveis e constantes que figuram no mesmo. Com esta 

atividade, pretendia-se verificar se os alunos, diante desta nova situação, conseguiriam achar o 

modelo matemático, que também é uma equação diferencial de primeira ordem, sem a 

intervenção do professor, usando somente os conhecimentos adquiridos anteriormente. 

No início do encontro, decidimos não retomar verbalmente às ultimas discussões 

realizadas, somente entregamos a cada grupo suas anotações realizadas anteriormente, para 

que pudessem consultar se houvesse necessidade. 

O desenrolar do encontro foi parecido com o terceiro; cada trio ficou em uma 

bancada, recebeu o material, que consistia em uma folha com o enunciado do problema e 

outra, com quatro questões. Os estudantes foram orientados a discutir o problema e relatar 

suas conclusões. Novamente, neste dia, não houve intervenção do professor aplicador, no que 

se referia ao esclarecimento do problema. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 No presente capítulo apresentaremos a análise dos dados coletados na realização 

das seis atividades propostas aos estudantes. Compõem esses dados, as anotações dos alunos 

e, também, as gravações das discussões feitas pelos integrantes dos grupos no decorrer dos 

quatro encontros desenvolvidos no projeto. 

Esta análise está dividida em dois momentos, no primeiro, que será nomeado 

como análise das atividades, descrevemos e analisamos protocolos resultantes das atividades 

elaboradas para os quatro encontros, aliados à discussões realizadas no interior dos grupos e 

com a turma toda. Nesse momento, não nos fixamos em um determinado grupo, uma vez que 

o intuito seria analisar o desenvolvimento de todos, em cada atividade separadamente, e 

verificar se os objetivos específicos de cada uma foram atingidos, apresentando as produções 

daqueles, que em nossa opinião, melhor representam a situação que estava sendo trabalhada, 

naquele instante. 

Chamaremos o segundo momento de análise do desempenho de um grupo, em 

que foi analisado o desempenho de um determinado grupo no que se refere a todas as 

atividades realizadas no decorrer da pesquisa, indicando a sua evolução durante o processo, 

buscando dados que nos ajudem a responder as questões da pesquisa. 

 

4.1 Análise das Atividades 

No primeiro encontro, foram realizadas a primeira e a segunda atividade, cujo 

objetivo seria chegar às funções que determinam as forças da mola e do amortecedor, 

separadamente.  

 

Primeiro Encontro – 1ª Atividade 

 

Na primeira atividade, houve o manuseio da mola e do amortecedor, por parte dos 

grupos. Assim, neste primeiro contato, a maioria levantou a hipótese de que o deslocamento é 

variável na função que descreve a força da mola.  

A seguir, destacamos a anotação da hipótese do grupo dois, seguida do diálogo 

entre os seus componentes. 
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Figura 35- Protocolo do grupo dois referente à atividade 1 do primeiro encontro. 

A hipótese apresentada por esse grupo foi resultado do seguinte diálogo: 

Alan: “Vamos analisar primeiro a mola.” 

Alan: “Patrícia segura esta ponta”. 

Alan: se eu aplicar uma força na outra ponta (Alan puxa a mola) o que acontece 

com a mola? 

Patrícia: “ela esticou” 

Alan: Se eu puxar com mais força? 

Patrícia: ela esticou mais 

Patrícia: Então o que esta variando é a força? 

Alan: Acho que não, o professor perguntou o que varia na mola. 

Patrícia: Na mola é o tamanho, não é? 

Alan: Não. A mola está do mesmo tamanho, o que mudou foi que ela se deformou 

mais.  

Patrícia: é verdade. 

Patrícia: Então quanto mais “força” mais a mola se deforma, então a variável é a 

“deformação” da mola.  

O protocolo e o diálogo dos componentes do grupo dois indicam que estes não 

tiveram dificuldades em avaliar a situação e deduzir a variável da função que descreve a força 

da mola. 
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A próxima produção refere-se ao grupo três, que identifica duas variáveis para a 

função, a massa (o grupo indica como peso) e o deslocamento. 

 

 

Figura 36- Protocolo do grupo três referente à atividade 1 do primeiro encontro. 

Durante o manuseio, encontrava-se, sobre a mesa, um conjunto de massa que seria 

usado em uma das experiências no encontro (experiência A). Um dos alunos desse grupo, 

segurando a mola, com uma das mãos, encaixava sucessivamente em uma de suas pontas, 

massas de diferentes pesos. Assim este grupo se confundiu achando que a massa também é 

uma variável da função que indica a força da mola. 

No manuseio do material, a maioria dos participantes verificou que a força da 

mola depende do deslocamento. No entanto, nenhum grupo levantou a hipótese de que o tipo 

do material, o tamanho da mola poderia influenciar a força resultante. Os grupos, na primeira 

atividade, não discutiram se poderia existir, ou não, uma constante na função que calcula a 

força da mola. Assim, podemos levantar uma hipótese que essa turma, mesmo tendo cursado 

as disciplina de física, nunca havia tido contato com tal situação.  

Em relação ao amortecedor, constatamos que o manuseio dos instrumentos não foi 

suficiente para que os participantes identificassem a variável da qual a força depende. O único 

grupo que deu indícios da identificação da variável foi o grupo quatro, que apresentou o 

seguinte protocolo: 

 

Figura 37- Protocolo do grupo quatro referente à atividade 1 do primeiro encontro. 

Este relato mostra que os participantes não identificaram que a variável da função 

que calcula a força do amortecedor é a velocidade. Todavia, o grupo percebeu a diferença 
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entre os amortecedores de diferentes forças, mostrando indícios que com um pouco mais de 

discussão, poderiam determinar a velocidade como variável, porque neste protocolo, esta 

idéia fica subentendida, na descrição do grupo ao escrever o seguinte trecho: “quanto maior a 

força mais devagar será o retorno”, com o uso da palavra devagar, este deixa implícito o 

termo velocidade. 

Nesse momento, foi necessária uma intervenção, fazendo questionamentos.  

Iniciamos por perguntar qual é o papel do amortecedor no sistema da suspensão 

do carro. Assim sendo, um integrante do grupo dois respondeu que: 

“A função do amortecedor é segurar a mola para que volte de forma mais suave 

para não criar desconforto aos passageiros do carro”.  

Ao serem questionados sobre a influência de uma suspensão com uma mola mais 

forte, um participante respondeu: 

“O amortecedor segura menos”. 

Outro integrante questionou, afirmando: 

“Acho que não, pois “se a mola é mais forte o amortecedor segura mais, pois tem 

que voltar mais devagar para que haja um menor impacto com o solo”. 

Então começaram as deduções: 

“Então o que varia no amortecedor é a velocidade com que ele volta para seu 

estado inicial”. 

“Vamos pensar em uma mola mais “fraca” o amortecedor pode voltar mais rápido 

do que quando se trabalha com uma mola mais “forte””.  

Após esta discussão indagamos “Qual é a variável no amortecedor?” 

Quase todos os alunos responderam: “A velocidade”. 

Destacamos os protocolos do grupo dois que mostra a pertinência de nossa 

intervenção e das argumentações ocorridos 

Figura 38- Protocolo do grupo dois referente à atividade 1 do primeiro encontro 

 

Numa avaliação geral da primeira atividade, observamos que somente com o 

manuseio dos objetos não foi possível aos grupos perceberem as variáveis e constantes 

contidas nas funções que determinam a força da mola e do amortecedor, nas hipóteses 

inicialmente apresentadas pelos estudantes. Porém, ao longo do encontro, por meio de duas 
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experiências propostas, os alunos começam a verificar a falta de dados nos seus 

levantamentos realizados até então e identificar novos elementos. Com isso, pensamos que 

talvez esta primeira atividade pudesse ter sido elaborada incluindo algumas mudanças, tais 

como manusear molas diferentes e em ambientes diferentes: no ar, na água e no óleo. 

   

Primeiro Encontro – 2ª Atividade 

 

A segunda atividade do primeiro encontro teve por objetivo confirmar as 

hipóteses levantadas na primeira e chegar às funções que determinam a força da mola e do 

amortecedor, separadamente, por meio de duas experiências, denominadas A e B. 

A experiência A simulou duas situações: a primeira consistia em prender a 

extremidade de uma mola sobre um trilho na bancada e na outra um cordão no qual eram 

colocadas as massas uma após outra e os alunos anotavam o deslocamento da mola. A 

segunda foi parecida com a primeira, porém, ao invés de uma mola, eram usadas duas em 

paralelo, presas ao mesmo cordão, simulando assim, uma mola mais forte. Na experiência B, 

trabalhamos com cinco amortecedores de forças diferentes e, por meio de dois sensores 

ligados a um computador, calculou-se individualmente a velocidade entre a compressão 

máxima e seu estágio inicial, e pedimos aos estudantes que anotassem essas velocidades.  

A seguir, destacamos um trecho do protocolo do grupo três em que os 

participantes relatam suas conclusões após a experiência A 

 

Figura 39- Protocolo do grupo três referente a atividade 2 do primeiro encontro. 

A conclusão descrita neste protocolo foi resultado do seguinte diálogo: 

Anderson: “O deslocamento é a variável da mola, certo? Com duas molas 

precisou de mais “peso” para termos aproximadamente o mesmo deslocamento.” 
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Marcela: “Isso quer dizer que com duas molas, o sistema fica mais resistente, tem 

mais força” 

Anderson: “Só que o professor falou que as duas molas eram para simular outro 

tipo de mola.” 

Marcela: “é fácil entender, se a mola é mais “grossa” ela é mais resistente.” 

Anderson: “Então o material da mola pode influenciar nos resultados.” 

O protocolo e o diálogo do grupo três apontam que somente após a realização da 

experiência estes estudantes, começaram a perceber que o material da mola pode interferir em 

sua força e o que inicialmente seria para confirmar uma hipótese, serviu para deduzirem as 

diferenças entre os tipos de molas. 

A seguir, transcrevemos um trecho da produção do grupo quatro, identificando a 

importância do uso das duas molas em paralelo para suas conclusões: 

 

 

Figura 40- Protocolo do grupo quatro referente a atividade 2 do primeiro encontro. 

 

O uso das duas molas em paralelo na experiência A ajudou a maioria dos grupos 

na conclusão, em relação à constante da mola, como relatado pelo grupo quatro, no seguinte 

trecho: “se colocarmos o mesmo peso, porém com duas molas em série o deslocamento será 

menor em cada uma das molas”, apesar de terem usado o termo “em série”, ao invés de” em 

paralelo”. 

A experiência B contribuiu para que os participantes concluíssem sobre a variável 

da função que descreve a força do amortecedor. Destacamos dois que confirmam este fato. 
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Figura 41- Protocolo do grupo quatro referente a atividade 2 do primeiro encontro. 

 

O grupo quatro relata a diferença entre dois amortecedores de 60N e 100N, que 

nos mostra que a diferença entre as forças, facilitou a percepção da variação de velocidade 

nos mesmos. 

O protocolo seguinte relata as conclusões do grupo cinco: 

 

 

Figura 42- Protocolo do grupo cinco referente a atividade 2 do primeiro encontro. 

 

Com esta experiência, o grupo percebeu que, no amortecedor, não existe 

aceleração, que a variação da velocidade está associada à força do amortecedor. Acreditamos 

que nesse relato há indícios de que os alunos começaram a identificar a existência de uma 

variável em função de outra indicando um bom avanço para posteriormente determinarem a 

função que descreve a força do amortecedor. 

A maioria dos grupos, com a experiência B, percebeu que a variável da função 

que descreve a força do amortecedor é a velocidade  

Após realizarem as experiências A e B pedimos aos alunos de todos os grupos que 

relatassem verbalmente suas conclusões, em relação a que variáveis e constantes que puderam 

identificar nas atividades. 

Em relação à experiência A, a maioria percebeu que ao mudar de uma mola para 

duas em paralelo, os resultados se diferenciaram; concluindo, então, que poderiam considerar 
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uma constante relacionada à mola utilizada. Na experiência B, observaram que quando 

usavam amortecedores de forças diferentes, a velocidade de volta também se alterava; então, 

da mesma forma que com as molas, concluíram que há um coeficiente de amortecimento. 

Perguntamos de que forma calcularíamos a força da mola e do amortecedor 

separadamente. Os alunos responderam que, para calcular estas forças, seria necessário 

multiplicar o coeficiente de amortecimento pela velocidade, no caso do amortecedor, e para a 

mola, multiplicamos a constante de elasticidade pelo deslocamento. 

Desta forma, conseguiram concluir as funções que descrevem as forças da mola e 

do amortecedor e assim atingir os objetivos previstos para o primeiro encontro. 

No segundo encontro, realizamos as atividades três e quatro, com o propósito de 

analisar as forças do amortecedor e da mola, atuando juntas no sistema de suspensão, para 

assim encontrar o modelo que satisfaça o problema da suspensão automotiva proposto no 

início do primeiro encontro, resolvê-lo e interpretá-lo. 

 

Segundo Encontro - 3ª atividade 

 

A terceira atividade, cujo objetivo era analisar como as forças do amortecedor e 

da mola atuam juntas no sistema de suspensão, foi dividida em duas experiências que 

chamamos de C e D. 

A experiência C consistiu em movimentar o sistema de amortecimento traseiro de 

uma moto, com único objetivo que os alunos observassem o sistema em conjunto. A 

experiência D consistia em prender a extremidade de uma mola sobre um trilho na bancada e 

na outra um cordão com uma massa presa a este a fim de verificar a atuação de forças 

contrárias no sistema em repouso.  

Pelo plano inicial, apenas seria realizada a experiência C, na tentativa de 

responder a seguinte pergunta: “O que acontece se somarmos as forças da mola e do 

amortecedor no sistema de suspensão no momento de um impacto da roda com um 

obstáculo”? Tal questão, formulada no final do primeiro encontro, porém como os 

participantes não haviam procurados dados para responder, foi elaborada como mudança de 

estratégia, e executada outra experiência chamada D, com o intuito de propiciar a percepção 

de que a soma das forças envolvidas é zero. 

No protocolo a seguir, o grupo um ilustra suas conclusões com um desenho, 

representando o esquema sobre a bancada, que se refere à experiência D. 
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Figura 43- Protocolo do grupo um referente à atividade 3 do segundo encontro. 

Este resultado mostra que com essa experiência o grupo conseguiu conjecturar a 

idéia de que a soma de forças opostas em um sistema em repouso é igual a zero, indicando 

que o objetivo proposto para essa foi alcançado. 

O grupo dois relatou detalhadamente, como se vê na reprodução a seguir, sua 

conclusão a respeito da experiência D. 

 

Figura 44- Protocolo do grupo dois referente à atividade 3 do segundo encontro. 

 

Este protocolo foi escrito após o seguinte diálogo entre o professor e os grupos: 

Um aluno nos questiona sobre como, matematicamente, podem verificar a soma 

das forças se anulando no sistema da experiência D.  

Devolvemos aos grupos o questionamento feito pelo aluno: 

“Como vocês acham que podemos provar? Que tipo de grandeza envolve esta 

questão”? 

Uma integrante do grupo quatro responde: “estamos trabalhando com a força da 

mola e a força “peso”, podemos representar através de vetores?” 



Capítulo 4 – Análise dos dados   75 

 

Devolvemos novamente a questão, e um aluno do grupo três respondeu: “Sim, 

acho que ela está certa”. 

Após esta afirmação, desafiamos os estudantes a explicar como poderíamos 

entender o problema por meio da solução por vetores? 

Uma integrante do grupo quatro responde: “Professor, a mola exerce uma força 

para a “esquerda”, a massa mais a gravidade puxam esta mola para “direita” (aluna aponta 

para o experimento); se o sistema está em repouso significa que temos a mesma força atuando 

em ambos os lados representando estas forças por vetores, teremos dois vetores em sentidos 

opostos de mesmo comprimento: penso que eles se anulam logo a soma das forças é zero”. 

O grupo buscou a interpretação da experiência por meio de uma análise vetorial, 

baseando-se no diálogo acima, concluindo corretamente o que pretendíamos, que a soma de 

forças opostas, em um sistema em repouso, é igual a zero 

A aplicação de conteúdos matemáticos vistos em outras disciplinas, como por 

exemplo, análise do problema por meio de vetores, realizada na experiência D, permitiu que 

os participantes, durante a realização da experiência C, em que manipularam o sistema de 

amortecimento de uma moto, concluíssem que a soma das forças envolvidas, é igual a zero, 

como era o objetivo para esta atividade. 

 

Segundo Encontro - 4ª atividade 

 

Com a quarta atividade esperávamos que os alunos conseguissem modelar 

matematicamente o trabalho da mola e do amortecedor em um sistema de suspensão 

automotivo, desconsiderando a massa, resolvê-lo e interpretá-lo. 

Nas atividades um e dois os alunos levantaram as variáveis e constantes, 

referentes às funções que descrevem as forças da mola e do amortecedor separadamente, e 

escreveram essas funções como:  

Força da Mola                            

Força do Amortecedor                           

Com a atividade três concluíram que a soma dessas forças é igual a zero, ou seja, 

 

Iniciamos a quarta atividade, fazendo o seguinte questionamento “Há uma relação 

entre o deslocamento e a velocidade”? E a resposta dada por um dos integrantes do grupo três 

foi “O professor de física comentou no começo do semestre que a derivada da função do 
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deslocamento é igual à velocidade [...]”, afirmando que a primeira derivada da função do 

deslocamento é igual à velocidade. 

O protocolo a seguir mostra a conclusão dos alunos, participantes do grupo dois, 

sobre que a variável velocidade referente à força do amortecedor pode ser representada como 

primeira derivada da função do deslocamento, isto foi possível após a resposta do estudante 

integrante do grupo três ao nosso questionamento no inicio da quarta atividade. 

Figura 45- Protocolo do grupo dois referente a atividade 4 do segundo encontro. 

 

Esta produção representa a conclusão do grupo dois, mas a maioria dos 

participantes chegou a resultados muito próximos a este, com o mesmo modelo final, que é 

uma equação diferencial; isto foi possível após percorrem o caminho “traçado” pelo 

desenvolvimento das atividades anteriores. 
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Analisamos, a seguir, as conclusões do grupo quatro, sobre a solução do modelo 

encontrado. 

 

Figura 46- Protocolo do grupo quatro referente a atividade 4 do segundo encontro. 

 

O grupo quatro fez uma boa interpretação do problema e o uso da moto como 

exemplo no laboratório, colaborou para que estes alunos entendessem o sistema de suspensão, 

conforme relatado na primeira frase do protocolo. Salientamos ainda, que o grupo buscou na 

representação gráfica uma possível solução do problema, indicando assim que consideraram 

que o resultado da equação diferencial é uma função. No entanto, equivocou-se na seguinte 

frase: “somados a equação da mola e do amortecedor temos a equação da suspensão”, 

acreditamos que o grupo intencionava dizer que a soma das forças da mola e do amortecedor 
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juntas em uma equação é igual a zero. Em relação aos cálculos não apresentaram na resolução 

da integral a constante de integração. 

Observamos também, em outros grupos, a representação gráfica da função 

solução para o modelo encontrado, como apresentado a seguir no protocolo do grupo um.  

 

 

Figura 47- Protocolo do grupo um referente à atividade 4 do segundo encontro. 

Após as discussões e desenvolvimento do modelo, sem a intervenção do 

professor, este grupo fez a representação gráfica da função solução da equação diferencial, e 

também uma leitura interessante do resultado, já considerando o instante zero, como o 

momento em que o veículo sofre um impacto na suspensão provocado por um obstáculo, que 

gera o pico máximo de compressão do sistema e com o passar do tempo, este deslocamento 

tende a zero. 

Esta atividade encerra o primeiro e segundo encontros, fechando um ciclo, que 

nos permitiu observar, que foi possível aos alunos saírem do manuseio dos instrumentos, até 

encontrarem o modelo que representa o trabalho da mola e do amortecedor em um sistema de 

suspensão automotivo, e fazerem uma interpretação da situação por meio de uma 

representação gráfica, mostrando assim, que perceberam a função como a solução de uma 

equação diferencial. 

Nos dois encontros seguintes, buscamos relacionar o conjunto de conhecimentos 

adquiridos até este ponto com uma nova situação problema. No terceiro foi apresentado um 

problema relacionado com a despoluição de lagoas. É dado o modelo que descreve a variação 

dos poluentes e pretendemos verificar se os participantes associam a solução do problema 

mola e amortecedor que é uma função exponencial, com a solução deste. Já no quarto 



Capítulo 4 – Análise dos dados   79 

 

encontro é apresentado um problema sobre a absorção de drogas para verificar se os alunos o 

“modelizam”. 

Terceiro Encontro  

 

Realizamos a quinta atividade, nesse encontro. Foi apresentado aos alunos um 

problema intitulado Despoluição de Lagoas que enunciava a seguinte situação: A poluição de 

um lago provém de uma determinada indústria instalada em sua margem. Considerando que 

essa cessou totalmente a poluição, colocando filtros especiais nos canais em que são lançados 

os detritos. Quais os mecanismos existentes para se efetuar sua limpeza?  

Aos estudantes foram relatados somente o contexto da situação e a equação 

diferencial encontrada (o modelo), sem sua solução, com o objetivo de verificar se os mesmos 

percebem que a solução do modelo do sistema de mola e amortecedor, estudado 

anteriormente, pode ser solução para outros problemas com características tão diferentes.  

Esta atividade foi dividida em três questões sendo que a primeira visava verificar 

a percepção dos alunos em relação à função derivada contida no modelo da despoluição de 

lagoas. 

Com algumas ressalvas em relação à forma de registrarem suas respostas, na 

primeira questão, a maioria dos grupos conseguiu identificar que no modelo apresentado uma 

função derivada, como atesta o protocolo do grupo quatro. 
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Figura 48- Protocolo do grupo quatro referente à atividade 5 do terceiro encontro. 

 

Observamos falta de clareza/rigor no seguinte trecho: “uma relação encontrada 

para a variação e a equação é a derivada dos poluentes sobre a derivada do tempo que eles 

permanecem no rio.”, o correto seria que tivessem mencionado o seguinte: a derivada da 

função que calcula a quantidade de poluentes, em relação ao tempo que eles permanecem no 

rio; porém no último trecho do segundo parágrafo concluem que quanto maior o tempo menor 

a quantidade de poluentes encontradas no rio, demonstrando uma interpretação do modelo 

apresentado no problema. 

A produção seguinte mostra a solução para a mesma questão, utilizando uma 

abordagem diferente do grupo representado anteriormente.  

  



Capítulo 4 – Análise dos dados   81 

 

 

 

Figura 49- Protocolo do grupo três referente à atividade 5 do terceiro encontro. 

 

O grupo três, tomando como base os dois primeiros encontros partiu diretamente 

para a resolução do problema, mesmo não apresentando a constante de integração em sua 

resolução, conseguiu responder a questão, apresentando aqui também uma função 

exponencial, praticamente respondendo a questão dois, antes de ela ser apresentada. 

A segunda questão tinha o intuito de verificar se os alunos conseguiriam 

compreender que um mesmo modelo pode ser usado para resolver problemas relativos a 

situações diferentes. 

  



82 Capítulo 4 – Análise dos dados 

 

O protocolo seguinte, escrito pelo grupo cinco, faz uma comparação entre os 

modelos da mola e do amortecedor e da despoluição das lagoas para responder a questão dois 

 

 

Figura 50- Protocolo do grupo cinco referente à atividade 5 do terceiro encontro. 

O grupo buscou na comparação das equações referentes ao modelo da mola e 

amortecedor (apresentada à esquerda), e do modelo da despoluição da lagoa (apresentada à 

direita), uma solução para a questão dois, mesmo não indicando o significado de cada letra 

nas equações, ficou clara a conclusão do grupo no relato escrito antes dos cálculos: “Satisfaz, 

pois ambos têm os mesmo princípios lógicos. Podemos observar pelas fórmulas”. 
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Com a terceira questão, pretendíamos verificar se os alunos conseguiam por meio 

do modelo matemático, tomar algumas decisões para resolver o problema, acelerando o 

processo de despoluição da lagoa, como representado no protocolo a seguir. 

 

   

Figura 51- Protocolo do grupo dois referente à atividade 5 do terceiro encontro. 

 

O grupo dois buscou na representação gráfica da função o entendimento e uma 

possível solução para acelerar a despoluição da lagoa. 
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O grupo três foi diretamente à resposta da questão três, como descrito no 

protocolo a seguir 

 

 

Figura 52- Protocolo do grupo três referente à atividade 5 do terceiro encontro. 

 

Observamos que o grupo três já foi mais diretamente ao objetivo, mostrando uma 

interpretação correta do problema e relatando também uma tomada de decisão. 

Ao analisarmos a atividade cinco, do terceiro encontro, concluímos que os 

objetivos traçados foram alcançados, uma vez que a maioria dos grupos conseguiu relacionar 

o modelo em problemas totalmente diferentes entre si.  

Na quinta atividade, o modelo foi apresentado aos alunos, cabendo a eles apenas 

resolvê-lo e interpretá-lo associando com o primeiro, encontrado no sistema de mola e 

amortecedor. Na sexta atividade, realizada no quarto encontro, que analisaremos a seguir, o 

intuito foi encontrar o modelo que descrevesse o problema apresentado e interpretá-lo, 

percebendo que este era o mesmo das outras atividades. 

 

 

Quarto Encontro  

 

No quarto encontro foi realizada a atividade seis, composta por quatro questões 

com a intenção de verificar se os alunos, sem a intervenção do professor, recorrem ao mesmo 

modelo usado anteriormente para resolver um novo problema (Absorção de drogas), 

totalmente diferente das situações já estudas, pois esta enunciava uma situação que consistia 

em saber como diminui a concentração de uma droga no sangue de um paciente, sobre o 
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argumento que o conhecimento deste fato permite estabelecer qual a dosagem a ser inserida e 

o intervalo de tempo que cada aplicação deve ser feita. Nesta atividade, diferentemente da que 

tratou da despoluição de lagoas, os alunos deverão encontrar um modelo que descreva o tal 

fenômeno.  

A primeira questão foi elaborada para que o aluno identifique as variáveis do 

problema, e com a segunda procura-se verificar se o estudante percebe que para obtenção do 

modelo, o enunciado fornece dados sobre variação e, por tanto, dele constará uma função 

derivada. 

Verificamos na primeira questão que a maioria dos grupos equivocou-se em suas 

conclusões, considerando apenas o tempo como variável no problema. Na questão dois todos 

os grupos perceberam a função derivada que deverá compor o modelo. 

Destacamos a seguir a produção do grupo quatro e suas conclusões sobre estas 

duas questões. 

 

Figura 53- Protocolo do grupo um referente à atividade 6 do quarto encontro. 

Este grupo, na resposta da questão dois, utilizou a expressão derivação ao invés de 

derivada, no entanto, indicou que a idéia principal foi percebida. 



86 Capítulo 4 – Análise dos dados 

 

O protocolo a seguir relata as conclusões do grupo três, que foi o único a 

considerar também a dosagem da droga como variável no problema. 

 

 

Figura 54- Protocolo do grupo três referente à atividade 6 do quarto encontro. 

 

Este grupo foi o único a concluir as duas questões de forma objetiva e clara, 

considerando tempo e dosagem, como variáveis no problema de absorção de drogas. Os 

outros grupos determinaram somente o tempo como uma variável, porém em relação à 

segunda questão foi mais fácil concluírem que a palavra variação remete a uma função 

derivada. Acreditamos que esta associação se deu com o problema da despoluição de lagoas, 

no qual a palavra variação também aparece. 

A terceira pergunta foi elaborada para investigar se o aluno identificaria quais as 

constantes que estão contidas no enunciado do problema. Com a última questão, pretendíamos 

verificar se o estudante “montaria” o modelo. 
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Iniciamos, apresentando alguns resultados para, posteriormente, apresentar um 

comentário geral a respeito das respostas destas duas perguntas. 

Destacamos a produção de dois grupos, referente às questões três e quatro: 

 

 
Figura 55- Protocolo do grupo um referente à atividade 6 do quarto encontro. 

 

Este grupo revela em suas respostas, principalmente na última, que mobilizou os 

conhecimentos adquiridos com as atividades anteriores, adaptando-os a essa situação 

totalmente diferente das anteriores. Percebe-se uma duplicação de notações da derivada, que 

não chega a prejudicar a ideia contida na resposta.  

Igualmente, o grupo cinco apresentou respostas em que se percebem a elaboração 

do modelo que traduz a questão da absorção de drogas no organismo, considerando as 

variáveis, as constantes e a função derivada, conforme se vê no protocolo a seguir. 
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Figura 56- Protocolo do grupo cinco referente à atividade 6 do quarto encontro. 

 

O grupo expressou a derivada de uma função que chamou de D, que 

possivelmente, seja a variação da concentração de droga e, no segundo membro, a letra C 

poderia ser interpretada sendo a concentração inicial da droga. 

Dos cinco grupos que participaram desta atividade, três deles conseguiu 

“modelizar” o fenômeno da absorção de drogas. 

Com esta última atividade, podemos constatar que, embora os participantes 

tenham apresentado imprecisões de notações, que a maioria deles soube relacionar diferentes 

situações com um único modelo de equações diferenciais.  

Nosso próximo passo é analisar o desempenho de um dos grupos, no decorrer de 

todo o processo.  
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4.2 Análise do desempenho de um grupo  

Neste segundo momento da análise, ao descrever a evolução de um grupo, no 

decorrer da pesquisa, procuramos trazer compreensões e dados complementares e sobre a luz 

da literatura estudada, buscar responder as questões da pesquisa: 

 

A modelagem matemática é uma ferramenta que possibilita ao aluno de 

engenharia relacionar uma equação diferencial com problemas ligados a fenômenos reais, a 

fim de entendê-lo e tomar decisões sobre eles? 

 

Que contribuições a modelagem matemática, como metodologia de ensino e 

aprendizagem de equações diferenciais, pode trazer para o estudante do curso de 

Engenharia? 

 

No capítulo dois, destacamos que, segundo Bassanezi (2006), podemos enxergar a 

modelagem matemática por duas vertentes, como estratégia de ensino e aprendizagem e como 

método científico.  

O método científico está diretamente relacionado à matemática aplicada, a 

problemas industriais e de Engenharia, e pode ser considerado, como a arte de aplicar 

matemática às situações problemáticas reais, usando o processo de modelagem matemática, 

com o único intuito de construir o modelo que melhor represente a situação real para 

solucionar o problema. 

Já como estratégia de ensino-aprendizagem, o processo de modelagem no ensino 

é apenas uma estratégia de aprendizagem. O autor escreve que esse método não possui como 

foco chegar imediatamente ao modelo, mas caminhar seguindo etapas nas quais o conteúdo 

matemático vai sendo sistematizado e aplicado e, por fim, construir o modelo. 

O principal propósito desta pesquisa foi construir etapas e analisar o caminho 

percorrido pelos estudantes, isto é, estabelecer a modelagem matemática como estratégia de 

ensino e aprendizagem, usando conteúdos de Equações Diferenciais e de Física, trabalhados 

em conjunto.  
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No decorrer da pesquisa, percebemos que o aluno participante e futuro 

engenheiro, estimulado no primeiro e segundo encontros por um problema de sua área, 

almejava como objetivo chegar ao modelo e resolvê-lo. Assim, podemos concluir que tal 

situação em menor escala reflete a rotina deste futuro profissional da área de engenharia 

Naquele mesmo capítulo, também é destacado, cinco argumentos para a utilização 

da modelagem como processo de ensino-aprendizagem apresentados por Barbosa (2000) que 

são: 

 Motivação: os alunos sentir-se-iam mais estimulados para o estudo de 

Matemática, já que vislumbrariam a aplicabilidade do que estudam na escola; 

 Facilitação da aprendizagem: os alunos teriam mais facilidade em compreender 

as idéias matemáticas, já que poderiam conectá-las a outros assuntos; 

 Preparação para utilizar a Matemática em diferentes áreas: os alunos teriam a 

oportunidade de desenvolver a capacidade de aplicar Matemática em diversas 

situações, o que é desejável para moverem-se no dia-dia e no mundo do trabalho; 

 Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração: os alunos 

desenvolveriam habilidades gerais de investigação; 

 Compreensão do papel sócio-cultural da Matemática: os alunos analisariam 

como a matemática é usada nas práticas sociais. 

Pretendemos nessa análise identificar indícios de alguns desses argumentos 

destacados por Barbosa, bem como aspectos destacados por Bassanezi, na visão da 

modelagem como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Para tal, escolhemos o grupo três cujas produções talvez sejam as que reproduzem 

com mais clareza o relacionamento dos fenômenos estudados com um modelo de equação 

diferencial linear de variáveis separáveis, durante o processo nos quatro encontros realizados. 
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No primeiro encontro, o grupo apresentou a seguinte produção. 

 

 
Figura 57- Protocolo do grupo três referente às conclusões finais do primeiro encontro. 

 

Os trechos “Quanto maior o peso, maior a deformidade da mola” e “O que varia é 

o peso e o deslocamento” foram às únicas hipóteses levantadas pelo grupo no inicio do 

primeiro encontro. A frase “No amortecedor, a velocidade varia” foi concluída após a 

experiência que calculava a velocidade dos amortecedores. 

Com o cálculo das constantes tanto do amortecedor como da mola os alunos 

demonstraram habilidades gerais de investigação, feitos espontaneamente sem nenhuma 

orientação do professor, podemos identificar que há um desenvolvimento de habilidades 

gerais de exploração, conforme destacado por Barbosa (2000). 

Ao final do segundo encontro, o grupo anotou suas conclusões descritas no 

protocolo a seguir: 
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Figura 58- Protocolo do grupo três referente às conclusões finais do segundo encontro. 

  

A primeira frase “A força que puxa a mola e a força que contrai a mola são as 

mesma” foi escrita após a experiência D. A segunda “Vetorialmente elas se anulam, por ser 

iguais e estarem em sentidos opostos” foi concluída depois da observação do sistema de 

amortecimento da moto no laboratório. A última “A relação existente entre a velocidade e o 

espaço é que derivando o espaço é possível chegar na velocidade” foi escrita após a 

intervenção de um dos alunos da sala dizendo, que a primeira derivada da função do 

deslocamento é igual a velocidade. Os componentes deste grupo usam a palavra espaço, mas 

provavelmente, eles querem se referir à função do deslocamento. 
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Diante das etapas apresentadas na produção, podemos verificar que o processo foi 

importante para a evolução do grupo, que conseguiu colocar suas conclusões de forma 

objetiva, mesmo não considerando a constante na integração, o grupo chega a um modelo 

bem próximo do correto. Acreditamos que houve, como descrito por Barbosa, uma 

Facilitação da aprendizagem, uma vez que os alunos conseguiram compreender e conectar 

as idéias matemáticas a outros assuntos, como a Física.  

Como o modelo expresso está muito próximo do esperado, verificamos que o 

processo utilizado por este grupo também está em consonância com a afirmação de Bassanezi 

“esse método não tem como foco chegar imediatamente ao modelo, mas caminhar seguindo 

etapas nas quais o conteúdo matemático vai sendo sistematizado e aplicado” 

Esse encontro se encerra com a atividade quatro, cuja meta é estabelecer o modelo 

do sistema mola e amortecedor, a interpretação e resolução do modelo pelos alunos. O 

resultado disso servirá de base para a atividade cinco, em que é abordado um problema 

diferente. Diferente por admitir o mesmo modelo, fato não informado aos alunos, pois o 

objetivo era investigar se os alunos conseguissem identificar em problemas distintos o mesmo 

modelo matemático.  

Destacamos as produções do grupo referentes às questões desenvolvidas na 

atividade cinco do terceiro encontro, relacionadas ao problema da despoluição de lagoas. 
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Figura 59- Protocolo do grupo três referente às conclusões da primeira questão do terceiro encontro 

 

Observamos o aprimoramento dos estudantes na forma de relatar suas conclusões 

em relação ao problema apresentado. No início do primeiro encontro eles mal conseguiram 

formular suas hipóteses. Nessa primeira questão, mesmo esquecendo a constante de 

integração, partem para resolução da equação diferencial (eles não sabem que se trata de uma 

equação diferencial) sendo que isto não tenha sido pedido explicitamente no enunciado. 

Fazem uma interpretação da solução obtida quando escrevem que “A variação da poluição 

em função do tempo resulta na diminuição de poluentes.” Na verdade acreditamos que o 

grupo quis dizer que quanto mais tempo menos poluente há na lagoa. Na última frase 

respondem corretamente a questão que propusemos, com isso, podemos identificar dois dos 

argumentos proposto por Barbosa Facilitação da aprendizagem e a Preparação para 

utilizar a Matemática em diferentes áreas. 

Como a segunda pergunta referia-se a resolução do modelo e esta já fora 

apresentada na questão um, os estudantes se preocuparam apenas aqui com a resolução 

anteriormente. 
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O Protocolo seguinte refere-se à questão três, na quinta atividade, em que os 

alunos são requisitados a tomar uma decisão sobre a solução do modelo deduzido 

anteriormente. 

 

 
Figura 60- Protocolo do grupo três referente às conclusões da terceira questão do terceiro encontro 

 

Mesmo com a falha em não considerar P0 na solução do modelo apresentada 

anteriormente, escrevendo como resposta  , observamos, que para eles, como o r 

representa a vazão do lago, foi fácil verificar que, quanto maior o r ,menor vai ser o P, então 

concluíram que para acelerar a limpeza do lago deve-se aumentar sua vazão. Neste caso 

podemos identificar: Facilitação da aprendizagem, Preparação para utilizar a 

Matemática em diferentes áreas e Desenvolvimento de habilidades gerais de exploração, 

uma vez que estes indivíduos apresentaram compreensão sobre as idéias matemática, 

desenvolvendo habilidades gerais de investigação. Identificamos também a fase que 

Bassanezi (1988, p. 7) intitula de Aplicação, pois nesta etapa do processo a modelagem 

eficiente permite fazer previsões, tomar decisões, explicar e participar do mundo real com a 

capacidade de influenciar em suas mudanças.   
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No quarto encontro o problema foi apresentado apenas na linguagem escrita e 

acompanhado de quatro questões.  

Inicialmente, apresentamos a análise das respostas referentes as duas primeiras 

perguntas, a partir da produção do três. 

 

 
Figura 61- Protocolo do grupo três referente às conclusões da primeira e segunda questão do quarto encontro 

 

Na primeira questão, do último encontro, os componentes do grupo apresentaram 

as variáveis do problema, não demonstrando nenhuma dificuldade ou uma má interpretação 

dos dados; e na segunda, conseguiram identificar que a palavra variação descrita pode 

identificar que no modelo haja uma função derivada, com isto acreditamos que estes 

indivíduos identificaram a presença de uma função que foi derivada que virá a ser a incógnita 

da equação diferencial. É claro que isto não está explicitado, porém, acreditamos que fica 
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mais fácil trabalhar alguns conceitos depois de o próprio aluno chegar a este tipo de 

conclusão.  

Destacaremos, a seguir, as duas últimas questões da última atividade. 

 

 
Figura 62- Protocolo do grupo três referente às conclusões da terceira e quarta questão do quarto encontro 

 

Estas últimas questões nos mostram que o grupo, mesmo se equivocando quando 

escreveram “Derivada da concentração pela derivada do tempo”, parece dizer: A derivada 

da função que determina a concentração de drogas no sangue em relação ao tempo.  

Com o mesmo erro apresentado anteriormente, não considerando a constante de 

integração, concluíram um modelo e uma solução. Em nossa visão foi um avanço, pois 

segundo Bassanezi (2006), o processo de modelagem no ensino é apenas uma estratégia de 
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aprendizagem, esse método não tem como foco chegar imediatamente ao modelo bem 

sucedido, mas, caminhar seguindo etapas nas quais o conteúdo matemático vai sendo 

sistematizado e aplicado. 

Podemos constatar que este grupo apresentou uma clara evolução no decorrer dos 

encontros. No final do primeiro encontro, estes estudantes sequer conseguiram formular 

algumas das hipóteses referentes ao sistema de suspensão mola – amortecedor.  

Já no problema da despoluição de lagoas, os alunos conseguiram resolver a 

equação, sem que isso tivesse sido pedido e, a partir da solução, apresentaram uma tomada de 

decisão quanto à solução do problema. Essa atitude descreve a realização de várias etapas da 

estratégia de modelagem, descritas por Bassanezi, destacando a solução do modelo e a 

aplicação do resultado ao problema do mundo real que originou a atividade. 

Em relação ao terceiro problema, sobre absorção de drogas, o grupo identificou as 

varáveis e constantes, percebeu a existência de uma função derivada, sugerida pela variação, 

encontraram o modelo matemático e o resolveram.   

Analisando este cenário, podemos sugerir que a partir deste momento do 

processo, a introdução do estudo das equações diferenciais seria facilitado, pois os estudantes 

estariam mais familiarizados com assunto e motivados, uma vez que vislumbrariam a 

aplicabilidade do que estudaram, indicando o que Barbosa (2000) chama de fator Motivação. 
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Muitas vezes o ensino da disciplina das equações diferenciais ordinárias, nos 

cursos de engenharia, se dá por meio da apresentação exclusivamente de métodos de 

resolução, seguida de listas de exercícios em uma abordagem estritamente algorítmica em que 

o aluno encontra a solução, mas não consegue interpretar os resultados. 

No entanto, entender o processo que gerou determinada equação diferencial é de 

grande importância ao estudante de engenharia, que deveria poder ter a oportunidade de 

compreender e interpretar melhor, por meio da Matemática, os fenômenos encontrados a todo 

o momento em situações de caráter natural.  

No início deste relato de pesquisa, mostramos que, além de nosso incômodo 

pessoal, em relação à forma como esta disciplina vem sendo ensinada, alguns autores como 

Habre (2000) e Javaroni (2007) já haviam indicado tal problema em suas pesquisas. Dessa 

forma, ambos afirmam que, há anos, o ensino das equações diferenciais se dá de forma 

mecânica, e por esta disciplina ser amplamente utilizada nas engenharias, este tipo de 

abordagem prejudica sua principal função que é auxiliar os estudantes e engenheiros na 

compreensão de problemas da vida real. 

A linguagem oferecida pelas equações diferenciais é fundamental na transferência 

e entendimento da linguagem natural, ou seja, nos problemas relacionados em sua grande 

maioria ao dia a dia, uma vez que a palavra variação aparece quase sempre nas situações reais 

(BASSANEZI, 1988). Todo processo em busca da realidade por meio da matemática com o 

objetivo de se construir um modelo que o represente, é chamado de modelagem matemática 

(CHEVALLARD, 2001).  

Diante deste quadro, decidimos realizar esta pesquisa, utilizando como 

fundamentação teórica o processo de modelagem e o estudo de modelos matemáticos e 

tivemos por objetivo apresentar subsídios na tentativa de diminuir as dificuldades percebidas 

ao se trabalhar com problemas da vida real e também na interpretação dos resultados obtidos 

na solução da equação diferencial que os modela a fim de dar significado à sua solução.  

A investigação foi realizada em uma instituição particular de ensino superior de 

São Paulo, e contou com a participação voluntária de quinze alunos do curso de engenharia; 

estes sujeitos foram dispostos em cinco grupos de três estudantes. Realizamos um total de seis 

atividades, elaboradas num processo de modelagem matemática e estudo de modelos, focando 
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a introdução de equações diferenciais lineares de variáveis separáveis, durante quatro 

encontros.  

A análise dos dados coletados foi dividida em dois momentos, no primeiro 

momento, descrevemos e analisamos as produções resultantes das atividades elaboradas para 

os quatro encontros, aliados a discussões realizadas no interior dos grupos e com a turma toda. 

Nesse momento, não nos fixamos em um determinado grupo, com o intuito de analisar o 

desenvolvimento de todos em cada atividade separadamente e verificar se os objetivos 

específicos de cada uma foram atingidos. Na segunda parte, analisamos o desempenho de um 

determinado grupo referente a todas as atividades realizadas durante a pesquisa, indicando a 

sua evolução no decorrer do processo. 

O primeiro encontro teve por objetivo chegar às funções que determinam as forças 

da mola e do amortecedor, separadamente. Foram realizadas duas atividades, na primeira 

foram manuseados molas e amortecedores, na segunda, desenvolveram-se duas experiências 

que chamamos de A e B. A experiência A consistia em prender a extremidade da mola sobre 

um trilho na bancada e na outra um cordão no qual eram colocadas massas uma após outra e 

os alunos anotavam o deslocamento da mola. Na experiência B, trabalhamos com cinco 

amortecedores de forças diferentes e, por meio de dois sensores ligados a um computador, 

calculou-se individualmente a velocidade entre a compressão máxima e seu estágio inicial. 

Numa avaliação geral da primeira atividade, observamos que somente com o 

manuseio dos objetos não foi possível aos grupos perceberem as variáveis e constantes 

contidas nas funções que determinam a força da mola e do amortecedor, nas hipóteses 

inicialmente apresentadas pelos estudantes. Porém ao longo do encontro, na segunda 

atividade, por meio de duas experiências propostas, os alunos começam a verificar a falta de 

dados nos seus levantamentos realizados até então e identificar novos elementos. Com isso, 

pensamos que talvez a primeira atividade pudesse ter sido elaborada incluindo algumas 

mudanças, tais como manusear molas diferentes e em ambientes diferentes: no ar, na água e 

no óleo. 

No segundo encontro, realizamos duas experiências, chamadas de C e D. A 

primeira, consistiu em movimentar o sistema de amortecimento traseiro de uma moto, com 

objetivo de que os alunos observassem o sistema em conjunto. A segunda, consistia em 

prender a extremidade de uma mola sobre um trilho na bancada e na outra um cordão com 

uma massa presa a este, a fim de verificar a atuação de forças contrárias no sistema em 

repouso.  
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Na investigação dos alunos, as experiências C e D foram importantes para 

compreenderem algumas leis da física, em especial na experiência com a moto, perceberam a 

importância da matemática no dia a dia. Acreditamos que todo esse cenário, o laboratório, a 

moto e as experiências colaboraram nos diálogos e conclusões dos grupos fazendo com que 

estes estudantes se sentissem mais motivados a discutir, fazer conjecturas e por fim construir 

o modelo. 

No terceiro encontro, escolhemos um problema completamente diferente do 

primeiro (despoluição de lagoas). A intenção era verificar se os alunos perceberiam que um 

determinado modelo pode ser solução para situações totalmente diferentes, e também 

contribuir para que os alunos verificassem naqueles dois enunciados a existência da palavra 

variação e que esta era uma boa ligação entre a situação real e a matemática.  

Neste encontro, os participantes já apresentaram indícios de investigação e uma 

melhor desenvoltura na hora de levantar hipóteses. O que mais nos saltou aos olhos foi o fato 

de alguns grupos procurarem, na representação gráfica da função, solução do modelo uma 

melhor interpretação para uma possível tomada de decisão, isto nos mostra que mesmo sem 

conhecer aquele modelo se tratava de uma equação diferencial, perceberam que sua solução é 

uma função, sem a intervenção do professor. 

No quarto encontro, solicitamos que os estudantes construíssem um modelo 

referente a um problema de absorção de drogas no organismo. Mais uma vez esta escolha foi 

proposital, pois este problema é totalmente diferente dos dois primeiros, porém seu modelo é 

o mesmo dos outros. Percebemos que todos os grupos concluíram que a palavra variação se 

encontra diretamente ligada ao problema e esta nos remete a deduzir 

que,possivelmente,haverá a derivada de uma função contida no modelo. Três, dos cinco 

grupos,chegaram próximo ao modelo e apresentaram resoluções de equações diferenciais sem 

a orientação do professor. 

Com os dados analisados colhidos até esse momento é possível responder uma das 

questões de pesquisa: 

Que contribuições a modelagem matemática, como metodologia de ensino e 

aprendizagem de equações diferenciais, pode trazer para o estudante do curso de 

Engenharia? 

A modelagem propiciou a estes estudantes a possibilidade de construir o seu 

próprio conhecimento, por meio de uma metodologia que não segue exclusivamente a relação 

professor aluno, e sim da interação deste aluno com seu meio ambiente. Os protocolos e a 
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análises nos mostraram que os estudantes já compreenderam alguns conceitos, tais como: a 

solução de uma equação diferencial é uma função e que esta aparece na equação sob forma de 

derivada. 

Esta abordagem na introdução ao ensino das equações diferenciais contribui para 

o entendimento e a motivação dos estudantes da área de engenharia possibilitando uma 

melhor compreensão dos conteúdos referentes a esta disciplina. 

Na segunda parte da análise procuramos avaliar o caminhar e a evolução de um 

grupo no decorrer do processo, procurando identificar alguns argumentos descritos por 

Barbosa para a utilização da modelagem como processo de ensino-aprendizagem. Foram 

também identificadas na produção desse grupo as fases da modelagem, como descreve 

Bassanezi. 

No primeiro e segundo encontro do grupo avaliado, percebemos que este nos 

relatos finais conseguiu organizar as idéias de forma objetiva, anotando todas as conclusões 

referentes às experiências desta primeira etapa, demonstrando conforme avaliado na análise 

uma facilitação na aprendizagem e um desenvolvimento de habilidades gerais de exploração. 

No terceiro encontro os estudantes desse grupo espontaneamente resolvem a 

equação diferencial fornecida, para comparar os resultados e verificar se a solução do modelo 

do problema da mola - amortecedor é o mesmo do da despoluição de lagoas, apresentando 

uma melhor facilitação da aprendizagem em relação aos outros encontros; usaram a 

Matemática em diferentes áreas e demonstraram habilidades gerais de exploração, fazendo 

previsões e interpretações além do que estava apresentado no problema. 

No último encontro o grupo apresentou um senso de investigação ativo, 

identificaram as variáveis e a constante do problema, perceberam que a variação indica uma 

função derivada no modelo, e por fim determinaram outro, bem próximo do esperado. Por não 

expressar a constante no momento da integração, o modelo encontrado indica que no instante 

zero não há concentração de droga no organismo, não está totalmente correto, porém 

consideramos satisfatório, pois segundo Bassanezi o processo de modelagem no ensino é 

apenas uma estratégia de aprendizagem, esse método não tem como foco chegar 

imediatamente ao modelo bem sucedido, mas, caminhar seguindo etapas nas quais o conteúdo 

matemático vai sendo sistematizado e aplicado. 

Com esses relatos conseguimos responder a outra questão de nossa pesquisa:  
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A modelagem matemática é uma ferramenta que possibilita ao aluno de 

engenharia relacionar uma equação diferencial com problemas ligados a fenômenos reais, a 

fim de entendê-lo e tomar decisões sobre eles? 

Verificamos em vários momentos, conforme relatado na análise, alguns 

argumentos que Barbosa destaca para utilização da modelagem matemática como estratégia 

de ensino-aprendizagem: motivação, facilitação de aprendizagem, desenvolvimento de 

habilidades gerais de exploração, preparação para utilizar a Matemática em diferentes áreas. 

Neste último, o autor indica que os alunos teriam a oportunidade de desenvolver a capacidade 

de aplicar Matemática em diversas situações, o que é desejável para moverem-se no dia-dia e 

no mundo do trabalho. 

Ao analisamos a atividade cinco do terceiro encontro, percebemos que parte dos 

grupos, dentre eles aquele cujo desempenho foi tratado separadamente, tomando por base o 

modelo matemático e sua solução, fizeram a interpretação do resultado, expressando a tomada 

de uma decisão, a saber, que o aumento da vazão de entrada e saída de água no lago para 

acelerar seu processo de despoluição. Ao estudarem o problema de absorção de drogas 

interpretaram e encontraram o modelo, mostrando assim, que a modelagem matemática 

ajudou no processo de relacionar uma equação matemática, como uma ferramenta aliada no 

importante trabalho de entender e tomar decisões a respeito de problemas ligados a 

fenômenos naturais. 

A escolha da Modelagem Matemática como fundamentação teórico-metodológica 

para a realização deste trabalho mostrou-se uma opção eficaz. Logo no início dos estudos, 

percebemos sua adequação ao ensino e aprendizagem de equações diferenciais e depois de ter 

realizado as atividades observamos a satisfação dos estudantes com a coerência dos resultados 

obtidos. Acreditamos que se os mesmos problemas fossem trabalhados de uma forma 

expositiva, sem que os alunos estivessem inseridos num ambiente investigativo, suas 

produções não teriam os mesmos significados como por meio do processo utilizado.  

Em uma avaliação geral, consideramos que foi uma boa escolha o problema da 

mola com amortecedor, para o primeiro encontro, pois por se tratar de um curso de 

Engenharia, buscamos inicialmente motivar os estudantes optando por situações relacionadas 

à sua área de formação. Este modelo veio ao encontro de nossos propósitos de introduzir o 

estudo das equações diferenciais, pois a resolução da equação obtida é bastante simples, 

bastando separar as variáveis e proceder à integração. Somado a isso, consideramos o fato dos 

instrumentos utilizados para as experiências serem de fácil acesso, pois na maioria dos 
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laboratórios de física encontramos molas, sensores, trilhos, carretilhas e etc.; com ressalva ao 

amortecedor que, em nosso caso, tivemos que usar amortecedores para portas de armário, que 

são “leves” e de fácil manuseio, tornando possível a realização das atividades. Tal recurso 

pode facilmente ser empregado, uma vez que na maioria das instituições não há laboratórios 

equipados para realizar experiências com instrumentos de grande porte, como o sistema de 

suspensão de um automóvel. 

O fato de selecionarmos, para o segundo encontro, um problema totalmente 

diferente do já estudado, possibilitou que os estudantes atribuíssem à matemática um caráter 

de ferramenta que os ajuda a entender e interpretar as mais diversas situações, e também que 

percebessem que muitas vezes usamos o mesmo modelo para isso. A despoluição de lagoas 

gerou uma frutífera discussão entre os participantes da pesquisa por ser um problema de 

“fácil” interpretação, e apresentar a possibilidade de várias tomadas de decisões por meio da 

análise e leitura da solução do modelo. 

Com a última atividade, logramos fazer com que os alunos conjecturassem que 

em uma equação diferencial há uma função derivada, a partir da observação do fato de a 

variação estar relacionada diretamente no problema. Tal conjectura permitiu que 

encontrassem o modelo representativo para a situação proposta.  

Em relação aos estudantes convidados, acreditamos ter sido importante o fato 

destes não terem cursado a disciplina de Equações Diferenciais anteriormente, pois isto 

ajudou a não terem interpretações condicionadas a métodos e técnicas de resolução de tais 

equações. Alguns alunos se manifestaram sobre a forma de ensino que lhes foi apresentada 

como o relato que reproduzimos a seguir: 

 
Figura 63- Protocolo do grupo três, escrito no final do segundo encontro  

 

Este trecho é o relato do grupo três e foi escrito espontaneamente no final do 

segundo encontro. É possível que quando os alunos escrevem „matemática aplicada‟, estejam 

querendo, na realidade, dizer „aplicação da matemática‟.  
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Acreditamos que esta pesquisa traz elementos que possam auxiliar professores e 

profissionais da área, interessados no ensino das equações diferenciais construírem suas 

propostas de ensino, dando talvez um significado aos estudantes de engenharia da importância 

desta disciplina para sua formação. 

Como continuidade deste estudo, sugerimos a realização de um trabalho com o 

modelo do sistema de massa, mola e amortecedor, resultando este em uma equação diferencial 

de segunda ordem; ou ainda propor uma sequência de ensino para modelar o tempo necessário 

que um capacitor leva para se carregar, em um circuito RC (Resistor e Capacitor em série); 

este modelo representa uma equação diferencial de primeira ordem, e o tema é um assunto 

inerente ao curso de engenharia elétrica e mecatrônica. 
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Anexo I 
 

 

DISCIPLINA: Fundamentos Cálculo Diferencial e Integral  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 

OBJETIVOS: 

Esta disciplina visa que os estudantes: 

Retomem conceitos básicos da Matemática abordados no Ensino Médio e Fundamental que 

servirão como ferramentas para cursar as respectivas disciplinas do curso de Engenharia; 

adquiram os conhecimentos básicos do Cálculo Diferencial e Integral de uma Variável. 

EMENTA:  

 Números Reais; 

 Função; 

 Limite; 

 Derivada; 

 Primitiva. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Nº 

Horas 

UNIDADES SUB-UNIDADES TEÓ/ 

PRÁTICA 

02 1. Visão Geral da 

Disciplina 

 2/0 

38 2. Matemática 

Elementar 

Frações, Potenciação e Radiciação 

Expressões Numéricas 

Expressões Algébricas 

Monômios e Polinômios 

Produtos Notáveis 

Fatoração 

Equações 

Sistemas de Equações 

Áreas e Volumes 

Trigonometria no Triângulo Retângulo 

Trigonometria no Triângulo Qualquer 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 
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Ciclo Trigonométrico 

Identidades Trigonométricas 

2/2 

2/2 

10 3. Números Reais O Conjunto dos Números Reais 

Intervalos 

Desigualdades 

Módulo de um Número Real 

1/0 

3/2 

1/1 

1/1 

20 4. Funções Definição 

Propriedades e Gráficos 

Funções Polinomiais 

Funções Trigonométricas 

Funções Exponenciais 

Funções Inversas 

Funções Logarítmicas 

1/1 

2/2 

2/2 

1/1 

1/1 

1/1 

1/3 

20 5. Limites Limite de uma Função 

Definição Intuitiva de Limite 

Definição Precisa de Limite 

Cálculo de Limites 

Limites no Infinito 

Limites Fundamentais 

2/2 

1/1 

1/1 

2/2 

2/2 

2/2 

18 6. Derivadas Definição 

A Derivada como Função 

Derivada de Funções Polinomiais 

Derivada de Funções Exponenciais 

Derivada de Funções Logarítmicas 

Derivada de Funções Trigonométricas 

Propriedades Operatórias da Derivada 

Derivada de Função Composta – Regra 

da Cadeia 

2/0 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

2/2 

1/1 

 

06 7. Primitivas Integral Indefinida 1/5 

06 Avaliações  06 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FLEMMING, D. M. GONÇALVES, M. B; Cálculo A; Editora Pearson; São Paulo 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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Tabela 1- Ementa da disciplina de Fundamentos do Cálculo Diferencial e Integral da faculdade onde 

experimento foi aplicado  
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DISCIPLINA: Cálculo Diferencial e Integral 100 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 

OBJETIVOS: Esta disciplina visa que os estudantes adquiram os conhecimentos básicos do 

cálculo diferencial e integral de uma variável bem como as suas aplicações no campo da 

física, da engenharia e da própria matemática. 

EMENTA: Derivada; Algumas Aplicações da Derivada; Primitiva; Integral Definida; 

Algumas Aplicações da Integral Definida; Técnicas de Integração e Cônicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Nº 

Horas 

UNIDADES SUB-UNIDADES TEÓRICA/ 

PRÁTICA 

02 1. Visão Geral da 

Disciplina 

 2/0 

12 2. Derivada Propriedades Operatórias da Derivada 

Regra da Cadeia 

Derivada de Ordem Superior 

2/2 

2/4 

1/1 

12 3. Aplicações da 

Derivada 

Máximos e Mínimos 

Pontos de Inflexão e Concavidade 

Gráficos 

Problemas de Otimização 

Regra de L`Hôpital 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/3 

06 4. Primitiva Integral Indefinida 2/4 

08 5. Integral Definida Definição 

Teorema Fundamental do Cálculo 

1/2 

2/3 

08 6. Aplicações da 

Integral Definida 

Cálculo de Áreas 

Cálculo de Comprimento de Arco 

Cálculo de Volume 

2/2 

1/1 

1/1 

14 7. Técnicas de Mudança de Variáveis 1/4  

STEWART, J; Cálculo; Editora Pioneira Thomson; São Paulo; 2001 
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Integração  Integração por Partes 

Substituição Trigonométrica 

Frações Parciais 

1/1 

1/2 

1/3 

12 8. Cônicas Introdução 

Reta 

Parábola 

Circunferência 

Elipse 

Hipérbole 

1/0 

1/2 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

06 Avaliações  06 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FLEMMING, D. M. GONÇALVES, M. B; Cálculo A; Editora Pearson; São Paulo 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

STEWART, J; Cálculo; Editora Pioneira Thomson; São Paulo; 2001 

Tabela 2- Ementa da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 100 da faculdade onde experimento foi aplicado   

 

 


