
Considera-se o ensino das equações diferenciais ordinárias (EDOs) como de 
fundamental importância no aprendizado de conceitos estudados em engenharia, ao 
tempo em que pesquisas evidenciam também as dificuldades dos alunos no 
processo de aprendizagem destes mesmos conceitos. Este trabalho tem por objetivo 
mostrar os resultados de aplicação do método Problem-Based Learning PBL e da 
modelagem de EDOs em um grupo de estudantes do curso de Engenharia Mecânica 
da Faculdade Senai CIMATEC. Neste contexto, a hipótese principal da pesquisa é a 
possibilidade da eficácia do uso do método PBL no ensino de EDOs e, desta forma, 
o problema proposto para essa pesquisa visa a veracidade ou não do ensino de 
EDOs, utilizado-se deste método. Para consolidar esta investigação aplica-se a 
Teoria dos Campos Conceituais (TCC) na construção de procedimentos para 
compreensão do ensino das equações diferenciais. A fim de alcançar os objetivos 
estabelecidos, foram utilizados os conhecimentos prévios adquiridos pelos alunos, 
para apropriação de novos conhecimentos utilizando exemplos relacionados a partir 
da vivência do cotidiano favorecendo a aprendizagem significativa Os resultados 
após a avaliação quantitativa no final do trimestre mostraram um melhor rendimento 
dos discentes os quais avaliaram positivamente o método empregado que lhes 
proporcionou motivação, dinamismo, trabalho em equipe, pesquisa, habilidades 
interpessoais e melhores atitudes comportamentais referentes as colocações dos 
colegas. 
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The teaching of mathematics is fundamental to any course in the exact area. It is 
considered the teaching of differential equations is of fundamental importance to the 
learning of engineering at the time that also highlight the difficulties of students in the 
learning process, the big question on many function in forums of learning difficulties 



presented, as well as the high evasion in the first periods of the students enrolled in 
this course. This study aims to apply the method Problem-Based Learning PBL in a 
group of undergraduate students of Mechanical Engineering, Faculty Senai 
CIMATEC. In this context, the main hypothesis of research is the possibility of the 
effective use of the PBL teaching method in ODE and thus, this problem proposed 
research aims to truth or not of ODEs effectiveness of teaching, this method is used, 
.to consolidate this research applies to the Conceptual Fields Theory for the 
construction procedures for understanding the teaching of differential equations. In 
order to reach the goal set was used prior knowledge acquired for ownership of new 
knowledge using examples related from the everyday experience promoting 
meaningful learning. The results after the quantitative evaluation in the final quarter 
showed a better performance of students which positively evaluated the method 
employed that gave them motivation, dynamism, teamwork, research, interpersonal 
skills and better behavioral attitudes regarding the placement of colleagues. 
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