
 
 

 

 UMA EXPERIÊNCIA COM MOLAS: MODELANDO FUNÇÕES 

  

Cassiano Scott Puhl 

Universidade de Caxias do Sul 

c.s.puhl@hotmail.com 
 

Vanessa Cristina Rech Viganó 

Universidade de Caxias do Sul 

vanrech@hotmail.com 

 

Gabriele Molon 

Universidade de Caxias do Sul 

gmolon@hotmail.com 

 

Resumo:  

O artigo relata uma experiência com molas que foi utilizada para modelar funções 

polinomiais.  Para este estudo foi possível encontrar a função que representa a relação 

entre a deformação e a força elástica de uma mola, bem como a Energia Potencial Elástica 

versus a deformação. O processo de modelar funções ressalta o estudante como um sujeito 

ativo no processo de construção do conhecimento. Fomos desafiados a propor a criação de 

uma oficina, aplicada para alunos de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, com 

possibilidades de ser estendida para o Ensino Médio, principalmente por ter um caráter 

interdisciplinar. Os seus resultados foram positivos, onde todos os participantes 

acreditaram na aplicabilidade da mesma no Ensino Médio. A partir desta oficina o 

estudante tem possibilidades de interagir com o conhecimento, de uma forma ativa e 

colaborativa, visando à aprendizagem significativa dos conceitos explorados. 
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1. Introdução  

 

O ambiente educacional está sofrendo alterações, principalmente, pela iniciativa do 

governo, com a implantação do Ensino Médio Politécnico no Rio Grande do Sul e com o 

Ensino Médio Inovador em todas as regiões no Brasil. Estes programas surgem como 

alternativa para melhorar a qualidade da educação, tentando substituir o cenário 

educacional, onde a maioria das escolas seguem as tendências tradicionais. Desta forma, 
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estes projetos propõem a utilização de propostas construtivistas, fazendo do aluno um 

sujeito ativo no processo de aprendizagem, procurando dar significado e integrar mais de 

uma disciplina ou área de conhecimento nos conteúdos estudados.  

Durante o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da 

Universidade de Caxias do Sul, as disciplinas que cursamos nos fizeram refletir sobre a 

importância de dialogar e planejar as aulas de forma coletiva. Na ocasião, a disciplina de 

Tópicos de Cálculo nos proporcionou o desafio, em elaborar oficinas distintas para 

trabalhar com as seguintes funções: função polinomial, função trigonométrica e função 

exponencial. Participaram desta disciplina sete professores de matemática, e estas funções 

foram sorteados dentre os três grupos de alunos assim formados. O nosso grupo ficou com 

o estudo da função polinomial. Assim, nos questionamos: “Como ensinar de forma 

significativa as funções polinomiais?” e ainda “Além da matemática, com qual outra 

disciplina vamos dialogar?”. 

Através da pesquisa buscamos materiais que pudessem nos ajudar e encontramos 

um artigo interessante na Revista do Professor de Matemática (RPM) com o título: 

“Grandezas Físicas para exemplificar a função” publicada na RPM 63, que apresenta 

situações sobre a relação entre posição e instante de tempo (cinemática) além da relação 

entre deformação e força elástica. Com este material, fomos pedir sugestão a um professor 

de Física integrante do Mestrado, para verificarmos qual conteúdo poderia privilegiar um 

estudo interdisciplinar, podendo ser aplicado também no ensino médio. Nesta conversa, o 

assunto escolhido foi à experiência com molas que constituía no estudo da Lei de Hooke e 

na força gerada por uma mola, material que nos inspirou para que pudéssemos planejar a 

nossa oficina. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

Esta oficina foi planejada com fundamentos das teorias de Ausubel e de Piaget. 

Segundo Ausubel (1980), a teoria da aprendizagem significativa é uma abordagem 

cognitivista da construção do conhecimento, em que o processo pelo qual uma nova 

informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto 
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relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. O conhecimento que o aluno possui é 

denominado de subsunçores por Ausubel. Piaget (1978) estuda o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, em que cada um tem um ritmo para aprender. O estudante não assimila 

os conhecimentos individualmente, mas através das interações com o objeto de 

conhecimento. Outra forma de desenvolver a aprendizagem é quando aluno e professores 

se relacionam e compartilham conhecimentos. 

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 34): “A essência do processo de 

aprendizagem significativa é que as ideias expressas simbolicamente são relacionadas às 

informações previamente adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária e 

substantiva (não literal)”. O conteúdo a ser aprendido deve se relacionar com os 

subsunçores e este novo conceito é ancorado à estrutura cognitiva, indicando que há uma 

relação não arbitrária da aprendizagem. Assim, o conhecimento não é somente de palavras, 

regras ou algoritmo, ele ganha significado para o aluno (MOREIRA; MASINI, 2001–

2011), situação inversa do que o ensino tradicional propõe, onde muitas vezes as atividades 

didáticas pedagógicas são rejeitadas por eles, e consideradas sem sentido (BECKER, 

2001). 

Além, da relação não arbitrária e substantiva, existem outros dois aspectos a 

destacar, para que se atinja a aprendizagem significativa. O aluno deve querer aprender o 

conteúdo, assim, ele precisa ter uma pré-disposição para compreender, para aprender. E 

também, o material indicado deve ser potencialmente significativo, bem elaborado, que o 

aluno manuseie facilmente e consiga aprender com ele (AUSUBEL, 1980).  

Piaget dá relevância ao conhecimento adquirido na interação com o meio e Ausubel 

revela que o conhecimento deve ter significado. Uma forma de dar significado é através da 

realização de experimentos. Assim, o aluno tem a oportunidade de testar hipóteses, analisar 

situações e promover interações com o objeto de estudo. Ao manipular os objetos de 

estudo, o aluno poderá assimilar novas informações, provavelmente não de forma direta, 

mas por interações e questionamentos que provocam desequilíbrios, acomodações e novas 

adaptações, levando a um novo equilíbrio, mais amplo e de maior complexidade, 

produzido pelo novo conhecimento construído.  

Estes aspectos ressaltam a tendência construtivista, em que o professor e estudante 

devem dialogar, para conhecer os subsunçores, as dificuldades e os limites dos sujeitos no 

processo de aprendizagem, tanto do professor como do aluno. Experimentos destacam o 

papel ativo do estudante. No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma grande 
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aliada, pois permite a elaboração de experimentos para uma profunda compreensão de 

situações aplicadas a conhecimentos escolares. Desta forma, através dessas situações é 

possível interligar conhecimentos de áreas diferentes, estimulando os alunos a investigar 

sobre tal assunto, aprofundar e aprender. Segundo Séré (2003, p. 39): 

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não permanecer no 

mundo dos conceitos e no mundo das ‘linguagens’, tendo a oportunidade de 

relacionar este dois mundos com o mundo empírico. Compreende-se, então, 

como as atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que, 

elas dão um verdadeiro sentido ao mundo formal e abstrato das linguagens. 

 

Através deste experimento com molas, surge um contexto interdisciplinar, em que é 

possível analisar o comportamento de função (conhecimento matemático) aplicado a uma 

situação envolvendo molas e objetos (conhecimento físico). Assim, Fontes, Mognom e 

Nunes (2010, p. 2) afirmam que: “a interdisciplinaridade possibilita a transferência de 

métodos de uma disciplina para a outra, e não apenas saberes. Através dela é possível a 

participação ativa do aluno, proporcionando uma aprendizagem mais estruturada e 

completa”. Este experimento, aplicado numa oficina deve atender a articulação de 

conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, vivenciadas pelo participante ou 

aprendiz, bem como a vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, construção coletiva 

de saberes (VIEIRA, 2002).  

Como parte integrante da oficina, sugerimos a modelagem da função, um recurso 

valioso que tem se mostrado efetivo na aprendizagem de conceitos em que a aquisição do 

conhecimento se dá através de fatos externos à escola inteirando com os conteúdos vistos 

na sala de aula. A Modelagem Matemática tem sido fortemente recomendada por 

pesquisadores como Bassanezi (2002), Blum e Niss (2001), Almeida (2002) entre outros.  

As atividades de modelagem podem, de acordo com Bassanezi (2002), levar o 

estudante a compreender melhor os argumentos matemáticos, incorporar conceitos e 

resultados de modo mais significativo, e ao mesmo tempo criar predisposição para 

aprender Matemática, porque de alguma forma o estudante passa a compreendê-la e 

valorizá-la.  

Nesta perspectiva, a modelagem da função pode tornar o conteúdo relevante para o 

aluno, enfatizando também o caráter interdisciplinar da oficina, cada grupo irá modelar a 

função resultante do seu experimento. Com estes pressupostos teóricos, acreditamos estar 

dentro das orientações do Programa do Ensino Médio Inovador proposto pelo Ministério 

da Educação (2009; 2013), em que procuramos realizar um planejamento integrando as 
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disciplinas de Matemática e Física, assim facilitando o estudo e a aprendizagem 

significativa das Funções Polinomiais (linear e quadrática), da Lei de Hooke e da Energia 

Potencial Elástica, a partir do estudo do comportamento da deformação sofrida por uma 

mola sob a influência dos objetos nela suspensos.  

 

3. A prática da oficina 

 

Para a realização do experimento baseado na Lei de Hooke, com ajuda do professor 

de física foram confeccionados os materiais necessários para a realização da oficina, tais 

como: seis molas de encadernação com a mesma espessura e com a mesma quantidade de 

anéis, quinze objetos com a mesma massa e seis ganchos para pendurar as molas, estes 

dois últimos feitos de fio de cobre. Após a confecção, os materiais foram testados, e os 

resultados foram positivos, ou seja, estavam prontos para a realização da oficina. 

Para uma melhor distribuição e organização, a oficina foi dividida em dois blocos, 

um referente ao estudo da Função Linear e da Lei de Hooke, e no outro, o estudo da 

Função Quadrática e da Energia Potencial Elástica. O grupo de quatro alunas, que na 

ocasião participou da nossa oficina recebeu os seguintes materiais: seis molas de 

encadernação cortadas com a mesma quantidade de anéis, massas para pendurar (objetos), 

réguas, fita durex, ganchos e canetões ou giz para realizar marcações no quadro, além de 

uma folha com orientações, que serviram de auxílio para a oficina, que continham todas as 

instruções necessárias para a prática.  

Na sequência, as alunas prenderam ganchos no quadro, pré-alinhados como 

constava na folha de orientações entregue no início da atividade. Nestes ganchos foram 

penduradas as molas e os objetos já distribuídos inicialmente, de tal modo que na primeira 

mola não tinha nenhum objeto, na segunda um, na terceira dois, e assim por diante, como 

mostra a Figura 1.  

As participantes ao colocar os objetos na mola analisaram sua elongação, 

registrando numa tabela construída de forma colaborativa no quadro, com os dados obtidos 

através do experimento. Esta construção foi realizada pelas alunas, sem o nosso auxílio. 

Através de discussões e de interações, elas realizaram algumas conjecturas e 
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desenvolveram um trabalho coletivo. Nós, como mediadores procuramos interferir o 

mínimo possível nesta etapa, para destacar o estudante ativo no processo de aprendizagem.  

 
Figura 1: Experimento construído 

 

Nesta tabela constavam os seguintes dados: o  referia à elongação da mola 

(centímetros), quantidade de objetos pendurados, massa (gramas) e o peso (Newton). Com 

esta construção coletiva, os participantes perceberam o quão é fundamental a participação, 

bem como a colaboração de todos para o bom andamento da oficina, enfatizando o aluno 

como sujeito no processo de aprendizagem, ou seja, caracterizando uma aprendizagem 

ativa. E isto se comprovou durante a oficina, onde deixamos as alunas fazerem as medições 

e as interpretações manipulando os materiais e construindo as suas conjecturas, e somente 

após a construção da tabela é que começamos a interferir no processo fazendo alguns 

questionamentos.  

 
Figura 2: Medindo as elongações das molas e fazendo o registro no quadro 

 

Ao preencher a tabela, iniciou uma discussão sobre a diferenciação do termo massa 

e peso, como também se observou um descuido em relação a transformação necessária 
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para realizar o cálculo do peso (converter gramas para quilogramas), nenhuma das alunas 

efetuou esta conversão, como também alguns colegas ao invés de medir a elongação 

mediram o tamanho da mola. Aqui surgiu algo mal explicitado no nosso material, pois as 

alunas não perceberam este detalhe, ou talvez não haviam estes subsunçores consolidados 

na sua estrutura cognitiva. 

Esta atividade com as molas possibilitou observar o gráfico da função, como 

ilustrado na Figura 1, mas neste caso ele está invertido, ou seja, considerando o eixo y de 

ordenadas positivas no sentido contrário do normal estando abaixo do eixo da abscissa. 

Após o preenchimento da tabela, as participantes construíram o gráfico num sistema 

cartesiano, com os pontos referentes ao Peso (eixo das ordenadas y) e o elongamento da 

mola (eixo das abscissas x). Neste caso, o peso que os objetos realizam é de fato uma 

força, denominada Força Elástica da Mola. A Força Elástica e o elongamento da mola são 

as variáveis do experimento. Uma delas é denominada de variável dependente e a outra de 

variável independente. Neste momento, surgiram algumas dúvidas, principalmente, 

envolvendo as variáveis. Os questionamentos principais foram: “Quem é a variável 

dependente e a variável independente?”, “a função seria da elongação em função da força 

elástica ou da força elástica em função da elongação da mola?” e “O que aconteceria com a 

função se a variável dependente fosse o comprimento da mola?”.  

A construção do gráfico da função foi realizado no papel e com auxilio de um 

software de planilha eletrônica. Inicialmente, tínhamos sugerido que duas alunas 

construíssem o gráfico no papel e as outras duas no software, porém todas participantes 

acharam conveniente em fazer através das duas formas, tomando um tempo maior do que 

foi previsto no planejamento da oficina.  

Para finalizar este primeiro bloco de atividades, as alunas avançaram para um nível 

maior de abstração e, com cálculo algébrico, foi propiciada a modelagem da função que 

representa o experimento construindo, em que a força elástica varia em função do 

elongamento da mola, gerando uma função linear. Com o auxílio do software, através da 

função curva de tendência é possível solicitar a função dos pontos plotados e tendo a 

função dada pelo software, e modelada “manualmente” iniciamos uma discussão sobre os 

resultados encontrados, obtendo-se respostas distintas. O software resulta numa melhor 

aproximação, considerando todos os pontos, mas não passava na origem, situação em que a 

mola não tem objeto pendurado, assim, a sua força elástica é zero.  
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Ao final deste primeiro bloco, as alunas sugeriram algumas modificações para 

melhorar a oficina como: acrescentar mais uma coluna com o seguinte dado: x é o tamanho 

da mola, o que tornaria mais evidente que  é a elongação. Também, foi mencionado  que 

ao invés de colocar os dados em grama, fosse solicitado em quilograma, desta forma, o 

erro no cálculo do peso poderia ser evitado, agilizando o processo, pois o foco da oficina é 

a função polinomial e não o cálculo do peso do objeto.  

Como o estudo proposto consistia em explorar as funções polinomiais, partimos 

para o segundo bloco da oficina com objetivo de modelar através de uma função quadrática 

a energia concentrada na mola para a realização do trabalho do respectivo objeto 

pendurado, em diferentes situações, ou seja, da mola com um objeto pendurado, dois 

objetos e assim por diante.  

Talvez pareça difícil evidenciar que uma mola possui energia, mas quando 

contraída ao soltá-la, voltará seu estado normal, ou seja, ela tende sempre à sua posição 

inicial. Dessa forma, quando pressionada, pode realizar trabalho sobre um objeto aplicando 

uma força sobre ele, e por definição a Energia Potencial de um objeto nada mais é do que a 

capacidade de realizar trabalho. Assim, ao pendurar objetos na mola, ela está realizando 

um trabalho, ou seja, possui uma energia. Já era esperado que os participantes não se 

lembrassem desta definição de energia, e como mediadores do processo de aprendizagem 

apresentamos para a turma, a fim de que pudessem avançar nos estudos. 

E colocamos um exemplo: “se uma força é constante, basta multiplicar a força por 

sua elongação que se tem a energia, ou seja, ela é a área do retângulo”. Utilizando as 

molas, chegamos a uma função de 2º grau, e com ela os alunos puderam calcular a energia 

de situação da mola. O que diferenciou do nosso exemplo, ao invés de calcular a área de 

retângulos, os alunos tiveram que calcular a área de triângulos retângulos. Assim, 

chegaram à equação matemática que calcula a Energia Potencial Elástica, dada por: 

, em que F é a força elástica da mola, x é elongação da mola e k é a 

constante elástica da mola. Considerando no triângulo retângulo, o tamanho do x e da F 

são os catetos. 

Desta forma, no bloco 2, o objetivo do experimento foi estudar a Função Polinomial 

de 2º grau relacionando-a com a Energia Potencial Elástica da mola que corresponde a uma 

forma de energia armazenada quando ela estiver comprimida ou elongada, sem a utilização 

da equação matemática, mas através do cálculo das respectivas áreas. Cada grupo calculou 
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a energia da mola nas seis situações. A tabela a ser preenchida foi parecida com aquela 

construída anteriormente, porém, com os seguintes itens: Situação, Elongação, Peso e a 

Energia Potencial Elástica (Joule). 

Com a tabela, os participantes plotaram os pontos num gráfico construído pelo 

software de planilha eletrônica. Ao inserir os pontos, perceberam que a função gerada não 

é linear, mas sim quadrática. A próxima etapa consistia em modelar a função que 

representa a Energia Potencial Elástica em função da elongação da mola. Por falta de 

tempo, os alunos não conseguiram modelar, somente sistematizaram os cálculos para 

iniciar a modelagem, vendo que era possível de ser resolvido por sistema. Ao término da 

atividade, foi feita uma breve discussão, e o trabalho foi considerado um bom recurso para 

ser aplicado com os alunos de Ensino Médio.  

Nesta nossa oficina, não conseguimos fazer um análise detalhada sobre o gráfico 

das funções encontradas, mas estudos posteriores nos propiciaram momentos muito ricos 

de aprendizagem, em que as características da mola foram levadas em consideração para 

analisar o coeficiente angular da função linear. Assim, tentamos reforçar e integrar as 

disciplinas de física e matemática, mostrando que é possível trabalhar dois conteúdos 

distintos, sem sair de uma disciplina para entrar na outra. 

 

Resultados Finais 

  

Segundo Piaget e Ausubel, o aluno é o sujeito na construção da sua aprendizagem. 

Com esta proposta de oficina, pretendíamos proporcionar um ambiente escolar que 

favorecesse a construção do conhecimento significativo, em que o papel do professor é de 

mediador, questionador e orientador dos seus alunos. Neste contexto, o aluno parte do que 

já sabe do seu conhecimento prévio, e através das atividades que serão desenvolvidas, 

alarga a sua estrutura cognitiva, e principalmente evidencia como a matemática e a física 

se complementam neste estudo. 

Com os resultados desta experiência, a oficina já foi aplicada para alunos que 

estavam realizando as disciplinas de estágio e também professores. Nesta prática, as 

respostas dos professores foram positivas em relação à aplicação no Ensino Médio, à 
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qualidade da oficina, aos objetivos propostos, caracterização de aprendizagem ativa e a 

relevância do tema. Após estas duas apresentações para os alunos e professores, 

procuramos aperfeiçoá-la e/ou modificar a oficina a fim de que a mesma pudesse 

futuramente ser apresentada em algum congresso.  

Através de atividades colaborativas e de forte interação, o aluno torna-se um sujeito 

ativo de sua aprendizagem, motivado a contribuir de forma ativa no desenvolvimento da 

aula. Além de promover a aprendizagem sobre conceitos da Lei de Hooke, funções lineares 

e quadráticas e a Energia Potencial Elástica, um grande desafio foi propor uma oficina em 

que o participante fosse ativo no processo, e que ele se sinta parte integrante na promoção 

de sua própria aprendizagem.  

Portanto, durante todo o processo, desde a elaboração das atividades, o professor 

foi o sujeito que promoveu as interações, as novas assimilações e que acompanhou o 

desenvolvimento de todo o percurso planejado. Esperamos que esta prática possa ser 

levada a outros docentes, e que seja aproveitada em suas escolas, procurando melhorar a 

prática educativa, e cada vez mais propiciar aos alunos uma metodologia que promova a 

aprendizagem ativa e significativa. 
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