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Resumo: Esta comunicação integra-se numa investigação cujo objectivo principal é 

compreender os processos de modelação desenvolvidos pelos alunos, do 2.º ano de um 

curso profissional, a partir da resolução de tarefas, que envolvam a modelação de 

situações reais, decorrentes de actividades de natureza profissional. A investigação 

segue uma abordagem qualitativa e assume um cunho descritivo e interpretativo. A 

comunicação centra-se na actividade desenvolvida pelos alunos, numa tarefa de 

modelação, sendo descrita através de um diagrama que representa o ciclo de modelação 

matemática. Os resultados mostram que o ciclo de modelação está dependente da 

natureza da tarefa e que a actividade dos alunos percorre as fases nele enunciadas, sendo 

que nestas é possível ver representadas sub-actividades. A realização da tarefa de 

modelação permitiu observar a importância das interacções sociais e do uso do 

conhecimento extra-matemático na mobilização dos conhecimentos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Ciclo de modelação, modelação matemática, tarefas contextualizadas, 

resolução de problemas e funções. 

 

1. Introdução  

No Programa de Matemática para os Cursos Profissionais de Nível Secundário 

(ME, 2004) as Aplicações e Modelação Matemática constituem o tema transversal, 

sendo preconizado que o ensino dos vários temas seja suportado em actividades que 

contemplem a modelação matemática e o estudo de situações realistas, adequadas a 

cada curso. Sugere-se que estas sejam extraídas do mundo real e das profissões e 

integradas num contexto significativo para os alunos. Por outro lado, as aptidões que o 

mundo profissional hoje exige, ultrapassam a rotina e os procedimentos mecânicos, 
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incluindo “a flexibilidade de raciocínio sobre informação quantitativa e a sua utilização” 

(NCTM, 2007, p. 21). 

Esta comunicação integra-se numa investigação cujo objectivo principal é 

compreender os processos de modelação desenvolvidos por alunos, do 2.º ano de um 

curso profissional, a partir da resolução de uma tarefa que envolve uma situação 

próxima da realidade, associada a actividades de natureza profissional. Definiram-se as 

seguintes questões: i) Como se caracterizam os processos de modelação dos alunos, na 

resolução de uma tarefa contextualizada, no tema das funções? ii) Como se relacionam 

o desenvolvimento de processos de modelação e o conhecimento matemático dos 

alunos, em particular das funções? 

2. Modelos e Modelação Matemática 

2.1 Da resolução de problemas à modelação matemática 

O desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas através da 

construção de modelos de situações realistas é um desafio a ter em conta. Vários autores 

têm argumentado no sentido de envolver todos os alunos na perspectiva da modelação, 

fomentando o pensamento crítico e desenvolvendo a capacidade de usar a Matemática 

como uma ferramenta para analisar questões sociais, políticas ou do mundo profissional 

(Blum & Niss, 1991; Lesh & Doerr, 2003). Existem, no entanto, diferenças entre a 

matemática escolar e matemática usada no mundo profissional, considerando Lesh & 

Zawojewski (2007) e uma destas diz respeito ao conhecimento e à capacidade para criar 

e modificar modelos matemáticos. 

A investigação sobre os objectivos fundamentais da modelação matemática e 

sobre as razões que os sustentam tem tido um papel importante para a compreensão 

geral do conceito de modelo e de processo de modelação (Blomhøj, 2008). 

Sobre este domínio, podem encontrar-se na literatura diferentes abordagens e 

perspectivas de modelação (Sriraman & Kaiser, 2006). Neste estudo centrámo-nos na 

perspectiva contextual para a construção da tarefa aplicada nesta investigação, 

nomeadamente, nos seis princípios orientadores para a concepção de tarefas geradoras 

de um modelo, enunciados por Lesh, Hole, Hoover, Kelly & Post (2000), e na 

perspectiva cognitiva, para analisar os processos de modelação matemática dos alunos, 

a qual descrevemos sumariamente em seguida. 
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2.2 A perspectiva cognitiva da modelação 

Nesta perspectiva, os principais interesses são a compreensão das funções 

cognitivas presentes na actividade do aluno durante a resolução de tarefas de modelação 

e o papel que o processo de modelação matemática pode desempenhar no ensino e 

aprendizagem da Matemática. Para tal, os processos de modelação são analisados com o 

propósito de reconstruir as rotas de modelação. Estas constituem o caminho percorrido 

entre as várias fases do processo de modelação individual e permitem a descrição das 

fases de modelação.  

A resolução de tarefas de modelação traduz uma correspondência entre a 

realidade (“resto do mundo” fora da Matemática) e a Matemática. No ciclo de 

modelação o ponto de partida é uma situação real que tem de ser estruturada pelo 

resolvedor do problema, que lida com um modelo real da situação. O modelo real é 

traduzido matematicamente, dando origem ao modelo matemático da situação original e, 

inclusivamente, podem ser construídos diferentes modelos da mesma situação. O 

processo de resolução do problema continua, através da escolha de métodos adequados 

e do trabalho no seio da Matemática obtendo-se assim, resultados matemáticos. Estes 

devem ser traduzidos para o mundo real relativamente à situação original. Ao fazer isto, 

o resolvedor do problema também valida o modelo matemático. Se ocorrem 

insuficiências, o que habitualmente sucede, então o ciclo reinicia-se. 

A situação real, o modelo real, o modelo matemático e os resultados 

matemáticos constituem as fases do processo de modelação. Vários estudos, com uma 

abordagem cognitiva da modelação, observam ser frequente a ocorrência da 

representação mental da situação durante a resolução de tarefas de modelação e por 

isso incluem-na no ciclo de modelação, que adoptam nas suas investigações, como se 

observa na Figura 1 (Ferri, 2006). 
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Situação real

Representação 

mental da situação

Modelo 

matemático

Modelo real

Resultados 

matemáticos
Resultados 

reais

1 2

3

4

5

6

Resto do mundo Matemática

Conhecimento 

extra-matemático

Conhecimento 

extra-matemático

      1   Compreender a tarefa

      2   Simplificar/Estruturar a tarefa

      3   Matematizar

      4   Trabalhar matematicamente

      5   Interpretar

      6   Validar

 

Figura 1 - Ciclo de modelação sob uma perspectiva cognitiva (adaptado de Ferri, 2006) 

As vantagens, para a investigação, deste modelo sobre outros, relacionam-se 

com o facto de este constituir uma ilustração de um processo teórico de resolução 

(Ärlebäck, 2009) que permite dividir o ciclo de modelação, por exemplo, em sub-

actividades (Ferri, 2006). Esta ideia vem corroborar a importância de se conhecer os 

passos de modelação relevantes levados a cabo na resolução de uma tarefa de 

modelação, a sua transição e barreiras cognitivas (Blum & Ferri, 2009). 

De acordo com a representação do ciclo de modelação apresentado na Figura 1, 

as fases consistem em seis áreas por onde um aluno pode ir enquanto modela e em 

particular, designam-se as sub-actividades verificadas nas transições entre as fases e que 

constituem os seis passos de modelação: compreender, simplificar/estruturar, 

matematizar, trabalhar matematicamente, interpretar e validar (Blum & Ferri, 2009).  

 

3. Metodologia 

Metodologia de investigação. O estudo seguiu uma abordagem de investigação 

qualitativa, assumindo um cunho descritivo e interpretativo. Os participantes são um 

grupo de quatro alunos de uma turma do 2.º ano de um curso profissional. A recolha de 

dados decorreu durante o ano lectivo de 2009/10 e a principal fonte de dados foi a 

gravação em vídeo da actividade dos alunos durante a resolução da tarefa. Foram 
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também usadas outras fontes, como os registos escritos produzidos pelos alunos e notas 

de campo registados pela primeira autora, enquanto investigadora e professora da turma.  

Para a caracterização da actividade dos alunos enquanto resolvem tarefas de 

modelação recorreu-se ao diagrama adoptado neste estudo para representar o ciclo de 

modelação, apresentado na Figura 1. O resultado final desta análise foi traduzido 

graficamente através do diagrama adoptado e que acompanha a caracterização do 

processo de modelação (secção 4), onde se incluem setas a tracejado que representam a 

rota descrita pelo grupo durante a resolução da tarefa.  

A tarefa de modelação. A tarefa intitulada “Entregas ao domicílio” (Anexo 1) 

surge depois de os alunos terem interpretado, recorrendo à calculadora gráfica (CG), 

propriedades de funções representadas pela sua expressão algébrica.  

O processo pelo qual os alunos passam na resolução do problema apresentado e 

o registo que dele fazem constitui o foco principal desta tarefa.  

 

4. Exploração da tarefa de modelação “Entregas ao domicílio” 

Caracterização do processo de modelação e mobilização dos conhecimentos 

matemáticos. Os alunos trabalham em grupo durante dois blocos de aulas de noventa 

minutos. No primeiro bloco, os alunos fazem uma representação mental da situação, 

compreendendo a tarefa e usando diversas vezes os seus conhecimentos extra-

matemáticos. Ao simplificar e estruturar uma abordagem para o problema, deparam-se 

com dificuldades para fazer emergir um modelo real e, já perto do final do primeiro 

bloco, iniciam a matematização do problema. No segundo bloco de aulas, a sua 

actividade centra-se em torno da matematização, com vista a gerar um modelo 

matemático, e do trabalho matemático para encontrar resultados que virão a ser 

considerados como os resultados reais e que permitem, na perspectiva dos alunos, a 

conclusão da resolução do problema, pelo que o ciclo de modelação termina na fase dos 

resultados reais (Figura 2). 
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Situação real

Representação 
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Realidade Matemática

Conhecimento 

extra-matemático 

(CEM)

1   Compreender a tarefa

2   Simplificar/Estruturar a tarefa

3   Matematizar

4   Trabalhar matematicamente

5   Interpretar

6   Validar

Conhecimento 

extra-matemático 

(CEM)  

Figura 2 – Rota no ciclo de modelação na tarefa de modelação “Entregas ao domicílio” 

De seguida descreve-se e analisa-se, sumariamente, a actividade dos alunos 

durante a resolução da tarefa, de acordo com a rota no ciclo de modelação apresentada 

na Figura 2. 

 Situação real  Representação mental da situação 

Os alunos procuram compreender a tarefa e transitam da situação real para a 

representação mental da situação (seta 1, Figura 2). Rodrigo sumariza o que é pedido na 

tarefa, como sendo um aluguer, evidenciando o uso do conhecimento extra-matemático, 

na transição entre estas fases.  

Representação mental da situação Modelo real  

Na transição da representação mental da situação para o modelo real, os alunos 

simplificam e estruturam o problema, adicionando as distâncias da casa dos clientes ao 

supermercado e usam esse valor para encontrar um preço a cobrar por quilómetro. 

Apelando novamente ao conhecimento extra-matemático, estabelecem a comparação 

com situações reais idênticas e pela primeira vez o número de quilómetros surge como 

uma potencial variável. 

Rodrigo: Uma coisa que eu não sei é como é que os gajos do Continente 

fazem…eles não fazem preços certos? 

Andreia: É,  é preços certos… Tu vais ter o valor do frete e depois vais 

dividir o frete pelos quilómetros…aí vai dar quanto é que ele vai 

cobrar… 

Sandro: Então „bora‟ lá ver quanto é que ele faz por quilómetro… 

(Sandro fala baixinho a olhar para o papel…)  

Andreia: Porque tu queres é saber o custo é por quilómetro… é por 

quilómetro… não é por pessoa… tens de descobrir por quilómetro que 
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é o que ele te pede… logo as pessoas aqui não contam…porque depois 

tu tens de fazer isso é pelo quilómetro  

Na transição da representação mental da situação para o modelo real é evidente o 

bloqueio dos alunos perante a dificuldade em identificar o “número de quilómetros” 

como a chave para construir o modelo real e o modelo matemático. 

Modelo real  modelo matemático 

As afirmações verbais dos alunos encontram-se no campo da Matemática, o que 

evidencia que a sua actividade está a situar-se na transição do modelo real para o 

modelo matemático. Os alunos continuam a fazer apelo aos seus conhecimentos extra-

matemáticos. Na tentativa para definir um modelo matemático que traduza a situação 

enunciada, observa-se a mobilização de conhecimentos matemáticos que a seguir se 

descrevem. 

A noção de variável. Dar sentido à noção de variável e estabelecer uma conexão 

entre esta noção e a relação de dependência, constitui uma dificuldade para os alunos. 

Evidencia-se um bloqueio na transição para o modelo matemático que é consumidor de 

muito tempo e onde não surgem progressos significativos.  

Sandro: a gente sabe os quilómetros que vai fazer mas não sabe pensar o 

custo por quilómetro, como não sabemos o número de clientes nem a 

quantos clientes vamos aplicar aquela taxa de dois euros. Como é que 

se faz essa conta? Quantas incógnitas podemos utilizar numa fórmula? 

Como é que é essa fórmula agora? 

Interpretação das letras. Os alunos apresentam dificuldades em atribuir 

significado à letra utilizada nas expressões analíticas. Verifica-se que a letra x é 

encarada como incógnita e não como variável. 

Professora: Quando vocês escrevem esse x aí na máquina, o que é isso 

significa? 

Rodrigo: é os valores que não sabemos… 

Sandro: são as incógnitas… 

Conceito de função afim e identificação dos seus parâmetros. Os alunos 

estabelecem a relação do custo da carrinha por dia em função do número de quilómetros 

percorridos, primeiro em linguagem natural e só depois em linguagem matemática. O 

entendimento do significado de cada parâmetro não é imediato nem feito com clareza e 

não parece que os alunos tenham percebido a variação do custo dependendo do número 

de quilómetros percorridos e que este constitui a variável independente.  
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A utilização da calculadora gráfica e interpretação de representações gráficas. 

Na realização desta tarefa os alunos usam as suas CG, em cálculos elementares e para a 

introdução de expressões algébricas e observação das representações gráficas que as 

traduzem, com o propósito de encontrar uma função que modele a situação apresentada. 

A validação dos raciocínios depende do sentido dado às representações gráficas 

conseguidas.  

Andreia introduz na CG a expressão 0,637𝑥 + 2, obtém uma recta como 

representação gráfica e faz a sua interpretação. Rodrigo e José concluem que esta não se 

ajusta à sua ideia, uma vez que identificam a existência de uma relação de 

proporcionalidade inversa entre o número de quilómetros percorridos e o custo, 

referindo-se à função por “inversa”. Os alunos discutem a propriedade que esperam 

encontrar na representação gráfica que traduza a situação que pretendem modelar e, 

com base no seu conhecimento extra-matemático, José contrapõe o modelo linear 

encontrado por Andreia. 

Professora: O que é vos faz confusão com essa função? 

Andreia: É que não é inversa setora… isso é que lhe está a 

fazer confusão… 

Professora: Inversa? 

Andreia: É que ele está a pensar na inversa. É isso é que lhe 

está a fazer confusão. 

Professora: Inversa como? 

Andreia: (vira-se para Rodrigo) Não é? Tu estavas a pensar 

que quanto maior fosse o número de quilómetros menor era 

o custo.  

José: Quanto maior é o número de quilómetros menor é o 

custo. 

Andreia: Tens uma empresa que faz uma coisa de Loures para 

Santarém e de Loures para o Porto. Para o Porto fica mais 

barato do que para Santarém? Eu acho que o do Porto fica 

mais caro. 

José: Tens que cobrar mais aos que estão mais perto. 

Andreia: O custo por quilómetro diz tudo… logo tem de ser 

aquele custo por x quilómetros. Se aumenta os quilómetros, 

aumenta o custo. Por isso, nunca pode ser de outra maneira. 

O sentido que os alunos atribuem à representação gráfica obtida com a CG 

permite ajudá-los a decidir sobre a validade do modelo encontrado. Esta é a estratégia 

que Sandro utiliza ao introduzir na máquina a expressão 
0.637𝑥+2

𝑥
 . Sandro procura 
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intuitivamente a função “inversa” que sabia não ser representada por uma recta, mas sim 

de um outra forma que obrigaria que na expressão algébrica surgisse uma divisão pela 

letra utilizada para representar o número de quilómetros. Esta intuição do aluno sucede 

do facto de nas últimas aulas ter estudado as propriedades gráficas de funções racionais. 

A interacção entre Rodrigo, José e Sandro permite a compreensão da 

representação gráfica obtida no contexto da situação apresentada. Os alunos interpretam 

o significado do eixo das abcissas e discutem a redefinição da janela de visualização, no 

que diz respeito ao domínio e o contradomínio válido para esta função. 

Sandro: É que eu não sei explicar o que está aí. Eu não percebo bem esta 

matéria. 

Rodrigo: Isto não nos interessa. (Aponta para a ramo negativo da 

hipérbole) 

Professora: Porque é que isso não interessa? 

Rodrigo: Não há quilómetros negativos. Nós não fazemos quilómetros 

negativos. 

José: O que é que é o eixo dos xx? 

Sandro: É o número de quilómetros (diz baixinho com algum receio) 

 

 

Figura 3 – Representação gráfica obtida por Sandro  

 

Os alunos construíram dois modelos: 𝑦 = 0,637𝑥 + 2 e 𝑦 =
0,637𝑥+2

𝑥
 mas, sem 

clarificar a correspondência entre estes modelos e as situações apresentadas no 

enunciado da tarefa. 

Modelo matemático  Resultados matemáticosResultados reais 
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Através da concretização da variável, com recurso à CG, os alunos validam a 

função 𝑦 =
0,637𝑥+2

𝑥
 como o modelo que traduz o seu raciocínio.  

Os alunos baseiam a sua discussão na leitura das representações gráficas obtidas 

e procuram validar os modelos que lhes correspondem através de metáforas com o seu 

conhecimento extra-matemático. Na tentativa de encontrarem um modelo que traduza a 

situação, mostram alguma dificuldade em estabelecer relações entre as diferentes 

representações de uma função, especialmente a analítica e a gráfica. A validação do 

potencial modelo, continua dependente do significado da variável na expressão da 

função introduzida na CG e da interpretação que fazem da sua representação gráfica. Os 

alunos não manipulam algebricamente as expressões encontradas. 

Com o auxílio da CG, Rodrigo confirma a conjectura formulada sobre o preço a 

pagar por quilómetro, interpreta a representação gráfica obtida e define o modelo que 

para si representa a situação (Figura 4). 

 

Figura 4 - Primeiro registo escrito sobre a tarefa 

Na transição do modelo matemático para os resultados matemáticos os alunos 

trabalham matematicamente muito apoiados na interpretação dos resultados gráficos e 

numéricos obtidos com a CG. Os resultados matemáticos são discutidos de acordo com 
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a sua possível correspondência com resultados reais. Já perto do final do segundo bloco 

de aulas, dão a tarefa como concluída tendo produzido o que se apresenta na Figura 5. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 5 – Registos escritos como resposta à tarefa 

5. Conclusões 

Procurando caracterizar os processos de modelação, primeira questão do estudo, 

foi possível observar que a actividade dos alunos, percorre o ciclo de modelação de 

acordo com as fases enunciadas. Foi ainda possível ver representadas sub-actividades 

como simplificação/estruturação da tarefa, o que inclui a construção de relações 

funcionais, a partir das quais foram alargando a sua compreensão da tarefa, e o uso de 

informação relativa ao conhecimento extra-matemático dos alunos; matematização, 

através da manipulação do problema, quantificação de dados relevantes, identificação 

de variáveis e da sua relação, tomada de decisões acerca da relevância das variáveis, 

construção de hipóteses, organização e selecção de informação para além da fornecida 
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no enunciado e uso de estratégias no desenvolvimento do modelo matemático e trabalho 

matemático, através da noção de variável e de função, da interpretação das letras usadas 

nas expressões tomadas como modelos, do conhecimento de algumas propriedades da 

função afim e da função racional, e da interpretação de representações gráficas com 

auxílio da CG. A interpretação e a validação da solução encontrada, são também sub-

actividades que se evidenciam na resolução desta tarefa, uma vez que, por exemplo, os 

alunos interpretaram e validaram as expressões algébricas que obtiveram, através de 

interpretações das representações gráficas obtidas com a CG. O conhecimento pessoal 

extra-matemático foi usado para validar os modelos construídos e os resultados obtidos 

nos cálculos efectuados.  

Considerando estes resultados, pode concluir-se que o conhecimento extra-

matemático é requerido não só na transição da situação real para a representação mental 

da situação e para o modelo real, e deste para o modelo matemático, mas também na 

transição entre as fases do modelo matemático e os resultados matemáticos. O 

conhecimento extra-matemático caracterizou-se por saberes da área de estudo do 

transporte de mercadorias. Este conhecimento foi requerido nas sub-actividades 

relativas à compreensão simplificação e estruturação da tarefa e da sua matematização. 

Relativamente à segunda questão do estudo que visava a relação entre o 

desenvolvimento de processos de modelação e o conhecimento matemático dos alunos, 

em particular das funções, verificou-se que os modelos gerados incluem diversos 

tópicos matemáticos. Os alunos fizeram apelo à noção de variável, ao conceito de 

função, à interpretação de representações gráficas e propriedades das funções, em geral, 

e da função afim e função racional, em particular. Os modelos gerados baseiam-se em 

metáforas com situações reais e em representações de funções, como a gráfica e a 

algébrica. 

 Os alunos usaram a CG para, através de sucessivas tentativas, encontrarem uma 

expressão algébrica que traduzisse as ideias que o grupo intuiu sobre o contexto do 

problema apresentado. Em nenhum momento manipularam algebricamente as 

expressões, o que evidencia alguma dificuldade no campo do pensamento algébrico.  

No presente estudo fica claro como alguns aspectos do uso da calculadora 

gráfica, e do processo de modelação interferem mutuamente no processo de resolução 

de problemas. Tal ocorre quando os alunos sentem necessidade de usar as 

representações gráficas obtidas com a CG para validarem os seus modelos, o que 
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decorre da identificação do contexto do problema com situações problemáticas similares 

propostas em aulas anteriores. Neste estudo verifica-se que os alunos, pelas suas 

experiências matemáticas anteriores e com base nos seus conhecimentos sobre algumas 

propriedades das funções como o domínio ou o contradomínio, de funções afim e 

racional, procuram uma representação gráfica que traduza a situação apresentada de 

acordo com a compreensão do problema e com o seu conhecimento extra-matemático. 

A terminar há a destacar o papel importante que a discussão, em pequeno e em 

grande grupo, teve em todo o processo de resolução da tarefa. Parte das discussões, cujo 

foco saiu do âmbito da Matemática, terá sido fundamental para que os alunos 

continuassem a tarefa nos momentos de bloqueio. A dinâmica de grupo revelou-se 

essencial para a transição entre as fases e para a activação de sub-actividades no ciclo de 

modelação, durante o processo de resolução da tarefa. As interacções e as discussões, 

quando os alunos foram confrontados com diferentes opiniões, conduziram e talharam o 

processo de modelação. Este facto leva-nos a concluir que, embora com algumas 

limitações, esta tarefa cumpriu bem os seus objectivos e que as tarefas de modelação 

são contextos particularmente promissores para a formação matemática dos alunos que 

frequentam este tipo de cursos. 
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Anexo 1 – Tarefa “Entregas ao domicílio” 
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Anexo 2 – Informação complementar à tarefa “Entregas ao domicílio” 

 

 


