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Resumo O presente artigo tem como objetivo apresentar o estudo sobre a possibilidade de

inclusão do uso de tarefas de natureza exploratória como dispositivo capaz de propiciar uma

abordagem mediada com base na prática de ensino-aprendizagem exploratório nas aulas de

matemática, no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A metodologia está fundamentada

no estudo bibliográfico realizado no artigo Gestão Curricular em Matemática do Dr. João Pedro da

Ponte (2005). Além disso, a pesquisa exigiu revisitar outros estudiosos no campo da Educação

Matemática que abordam o tema em questão: Barbosa (2013) e Skovsmose (2000). Vale salientar

que se trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa, sendo respaldada em um levantamento

bibliográfico dos autores citados. Palavras-Chave: Tarefas Exploratórias; Ensino-aprendizagem

Exploratório; Educação de Jovens e Adultos. ABSTRACT This article aims to present the study on

the possibility of including the use of exploratory tasks like device capable of providing a mediated

approach based on practical exploratory teaching and learning in math classes, under the

Education Youths and Adults (EYA). The methodology is based on the bibliographical study in

article ‘Gestão Curricular em Matemática’ of the Dr. João Pedro da Ponte (2005). In addition, the

research required to revisit other scholars in the field of Mathematics Education that address the

issue at hand: Barbosa (2013) and Skovsmose (2000). It is worth noting that it is a qualitative

research, being supported in a literature of the authors cited. Keywords: Exploratory Tasks;

Exploratory teaching and learning; Education Youths and Adults; Mathematics.

INTRODUÇÃO O intuito desse estudo é apresentar a possibilidade de o professor incluir, em sua

prática pedagógica, o uso de tarefas exploratórias nas aulas de matemática com estudantes da
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Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para isso, será apresentado a pesquisa realizada sobre o

trabalho “Gestão Curricular em Matemática” do professor João Pedro da Ponte (2005), doutor em

Educação Matemática pela Universidade da Georgia (EUA). O artigo inicia expondo a diferenciação

que há no modo usual que os estudantes da EJA concebem à ideia de tarefa, associado ao labor de

sua rotina de trabalho e, como alguns estudiosos da Educação Matemática trata o tema sobre a

possibilidade de inclusão de tarefas na prática pedagógica dos professores de matemática

(BARBOSA, 2013; SKOVSMOSE, 2000). O estudo também apresenta uma análise sobre as

modalidades de ensino direto e ensino-aprendizagem exploratório, expondo qual abordagem mais

se afina ao professor de matemática que trabalha com jovens-adultos, em especial, aqueles que

pretendem fazer uso de tarefas de cunho exploratório em sua prática pedagógica. A intenção é a

apresentar uma reflexão sobre o uso das tarefas exploratórias e como elas se adequam melhor às

necessidades dos alunos da EJA. Pois, essas possuem dispositivos necessários capazes de

considerar os elementos próprios dos alunos da EJA, como sua trajetória de vida, o histórico de

negação e os saberes que eles levam para sala de aula. Nesse sentido, o enfoque sobre a

possibilidade de implementação de tarefas exploratórias nas aulas de matemática e a atuação do

professor, deve considerar os aspectos dialógicos e a abordagem exploratória que o uso dessas

tarefas podem propiciar no âmbito da EJA. Por esta razão, o presente trabalho tem como norte os

seguintes problemas: qual o papel do professor ao inserir o uso de tarefas exploratórias em sua

prática docente?

Qual a modalidade de ensino que o professor deve optar em sua prática pedagógica?

A intensão é responder esses questionamentos no transcorrer do texto. Isso vai acontecendo à

medida em que são apresentados os tópicos sobre a inclusão dessas tarefas nas aulas de

matemática e a performance do professor ao lidar com as necessidades reais dos alunos da EJA.

Assim, iniciamos o trabalho apresentando a definição de tarefas, na perspectiva da Educação

Matemática; como elas se diferenciam das tarefas executadas na lida diária dos trabalhadores e

como as tarefas exploratórias devem ocorrer nas salas de aula de matemática da EJA. O que são

tarefas no âmbito da Educação Matemática?

No âmbito da Educação Matemática, a palavra tarefa tem largo uso na literatura. Tarefas podem

conceituar-se como afirmações em materiais curriculares, criados por professores ou organizados

por professores e estudantes (STEIN, et al 2000, apud BARBOSA, 2013, p. 01). Barbosa (2013),

revela que alguns pesquisadores (WATSON e MASON, 2007; SULLIVAN, JORGESEN e MOUSLEY,

2011) conceituam tarefas como instrumentos de mediação que fornecem possibilidades e

limitações para ações humanas. Nesse caso, a mediação a qual o autor se refere consiste na

interação que há entre um mediador e um mediado (SOUZA e MACHADO, 2001, p. 39). Quando o

professor de matemática opta pela implementação de tarefas exploratórias, em sua prática

pedagógica, ele deve, por consequência, rever sua estratégia de ensino com seus alunos da EJA.
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Nesse caso, é preciso que ele tenha claro que essas tarefas devem ocorrer no ambiente escolar

fornecendo diferentes tipos de oportunidades para aprendizagem do estudante, isto é, de modo

geral, as tarefas têm um papel de dar suporte no ensino e aprendizagem (STEIN, et al 2000;

SILVER e HERBST, 2008 apud BARBOSA, 2013, p. 02). No caso específico das tarefas

exploratórias, sua inserção possibilita um ambiente crítico, de valorização das vivências e dos

saberes que os alunos trazem para sala de aula, diferentemente daquelas tarefas que lhes são

impostas em sua lida diária. A elaboração de tarefas exploratórias no âmbito da Educação

Matemática, as quais são implementadas nas aulas da EJA, serve para que os alunos possam se

envolver em atividades matematicamente ricas e produtivas. Cabe salientar que, para os sujeitos

que estão presentes nas turmas da EJA, a terminologia “tarefa” está associada a ideia descrita em

termos de metas a serem cumpridas, objetivos, procedimentos, regras e restrições. Em muitos

casos, em sua rotina laboriosa, essas tarefas não têm qualquer relação com a aprendizagem deles

em sua execução. Do mesmo modo, com qualquer desafio que estimule sua criticidade,

curiosidade e criatividade. Nesse caso, os sujeitos da classe operária, ao realizarem diariamente as

tarefas em seus afazeres, elas são impostas como trabalhos prescritos, referindo-se àquilo que

eles são obrigados a realizar em sua rotina, segundo a determinação de outros sujeitos que se

encontram numa posição de superioridade. Portanto, as tarefas colocadas na lida diária do

trabalhador, são, muitas vezes, trabalhos penosos conduzido apenas por esforço braçal, como um

esquema de comandos pronto, sem a valorização da mediação do trabalhador ou de outras

possíveis maneiras em que ele possa realiza-las, pois, o operário apenas executa “as ordens que

vem de cima”. Diante disso, Ponte (2005) descreve o aspecto dialógico na elaboração de uma

tarefa. Haja vista, no âmbito escolar é possível romper a ideia impositiva da terminologia “tarefa”

e pensa-la como dispositivo emancipatório, uma vez que, a tarefa exploratória é elaborada com

vistas à emancipação dos sujeitos que a prepara e a experimenta. Nesse sentido, o autor reforça

que as tarefas são pensadas e organizadas pelos autores da prática pedagógica. Pode ser

formulada pelo professor e proposta ao aluno; ser da iniciativa do próprio aluno ou resultar até de

uma negociação entre o professor e o aluno. Assim, quando o professor de matemática da EJA

propõe práticas pedagógicas com base na realização de tarefas exploratórias, é necessário que ele

antes evidencie seus objetivos e a estratégia de ensino que será conduzido em seu trabalho, pois

se assim não o fizer, ocorre que, na inserção do termo “tarefa” no ambiente escolar, pode se

configurar como dispositivo pedagógico de imposição, tal qual ocorre na rotina da maioria dos

trabalhadores que estão presentes na sala de aula da EJA. Uma tarefa pode ser enunciada

explicitamente logo no início do trabalho ou ir sendo constituída de modo implícito à medida que

este for decorrendo. Ponte (2005) enfatiza que, é formulando tarefas adequadas, que o professor

pode suscitar a atividade do aluno. Contudo, ele adverte, não basta, no entanto, selecionar boas

tarefas, é preciso ter atenção ao modo de as propor e de conduzir a sua realização em sala de
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aula. Isso exige que o professor pondere muitos fatores que podem indicar ênfases maiores ou

menores em certos tipos de tarefa, certos modos de trabalho, certos materiais (PONTE, 2005, p.

01 e 12). Desse modo, a elaboração e experimentação de uma tarefa exploratória, proposta pelo

professor da EJA aos alunos, deve se configura como “um convite”, sem a imposição própria da

rotina de trabalho dos sujeitos populares que estão presentes nas turmas da EJA, mas como uma

possibilidade de coloca-los como protagonistas de sua aprendizagem. Skovsmose (2000) enfatiza

que esse convite deva ser simbolizado por provocações do professor “O que acontece se ... ”. O

autor argumenta que o aceite dos alunos ao convite é simbolizado pelos seus “Sim!” É dessa forma

que os alunos se envolvem no processo de exploração. Quando os alunos assumem o processo de

exploração e explicação, o cenário para investigação passa a constituir um novo ambiente de

aprendizagem. Nesse cenário, os alunos são responsáveis pelo processo (SKOVSMOSE, 2000, p.

06). Para isso, o professor deve evidenciar que a concepção de tarefa, à qual ele tem a pretensão

de trabalhar, representa um desejo de recuperar as experiências de vida de seus alunos,

propiciando um ambiente favorável em que eles se apoiem em fatos de suas vivências, para que

os alunos descubram métodos próprio de resolver questões, do que esperar que eles aprendam o

método imposto pelo professor. Assim, os alunos serão capazes de reconhecer, perante uma dada

situação, como aplicar seus saberes advindos de sua rotina, pois o que eles aprendem fora da

escola é capaz também de mobilizar a aula de matemática (PONTE, 2005, p. 09). Nesse caso, a

relação professor-aluno ou aluno-professor oferece, com muito maior equilíbrio, a participação

entre ambos. Ponte (2005) afirma que cabe ao professor assumir um papel de moderador, gerindo

a sequência de intervenções e orientando, se necessário, o respectivo conteúdo proposto. Desse

modo, os alunos deverão ser encorajados a dispor de uma ampla margem de intervenção e

influenciando, individual e coletivamente, o rumo dos acontecimentos. Por isso, aprender a

conduzir discussões é não só um trabalho do professor, mas também uma aprendizagem coletiva a

realizar pela turma (PONTE, 2005, p. 16). Diferenciação entre tarefas e atividades Outra

terminologia comum do mundo do trabalho e que está associada às práticas de salas de aula é

quanto ao verbete “atividade”, muitas vezes confundido com a própria tarefa1. Nesse caso,

consideramos que o trabalho realizado pelo operário seja compreendido entre tarefas e atividades.

Desta forma, as atividades consistem como a menor divisão do trabalho efetivado. Assim, toda

atividade realizada, necessita de um ou mais recursos, que podem ser os mais simples como mais

sofisticados. O conjunto de atividades que visam um único objetivo recebe o nome de tarefa.

Dessa maneira, a tarefa é o trabalho prescrito, referindo-se àquilo que o operário realiza, segundo

o comando de um chefe, de seus colegas ou vindo dele próprio. Enquanto que a atividade é o

trabalho como efetivamente é realizado e referindo-se ao modo como ele realmente realiza sua

tarefa. No âmbito escolar, Ponte (2005) argumenta que os alunos aprendem resulta de dois

fatores principais: a atividade que eles realizam e a reflexão que eles fazem sobre ela. Assim, o
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autor reforça que não é tanto a partir das atividades que os alunos aprendem, mas a partir da

reflexão que eles realizam sobre o que fizeram durante essas atividades. Para ele é dessa forma

que ocorre a aprendizagem, não de ouvir diretamente o professor ou de fazer esta ou aquela

atividade, mas sim da reflexão realizada pelo aluno a propósito da atividade que realizou. Desta

forma, a atividade é o modo como os alunos realizam suas tarefas, representa o “como fazer”.

Enquanto que, as tarefas representam “o que fazer”. Diante da diferenciação, o que interessa

nesse trabalho é identificar a natureza da tarefa exploratória propostas aos alunos e a atividade

delas decorrente, pois a pretensão é enfatizar aquilo que Ponte (2005) considera sobre o papel das

atividades e o que essas representam nos momentos de reflexão, discussão e análise crítica

posteriores à sua realização. Nesse caso, focaremos as atividades exploratórias. Ou seja, aquelas

que são postas como possibilidade para que o professor adote um ensino-aprendizagem

exploratório2. Assim, nessa modalidade de ensino, as atividades assumem um papel fundamental

na prática pedagógica. Estratégia de ensino e a opção pelas tarefas de cunho exploratório

no âmbito da EJA Ponte (2005) argumenta que no ensino de matemática é possível distinguir

duas estratégias básicas – o “ensino direto” e o “ensino-aprendizagem exploratório”. Nesse

sentido, o autor enfatiza que o professor define sua estratégia de trabalho de forma explícita ou

implícita, optando por uma dessas abordagens. Assim, o professor desenvolve sua prática de

forma essencialmente direta ou de forma exploratória ou, ainda, optando por uma estratégia que

combine em graus diversos as duas modalidades (PONTE, 2005, p. 12). A diferenciação que há

entre o ensino direto e o ensino-aprendizagem exploratório e os elementos que constituem os

fatores decisivos dessa definição são: o modo como a informação é introduzida; a natureza das

tarefas propostas aos alunos e a atividade delas decorrente. Ponte (2005) orienta que uma

estratégia de ensino-aprendizagem de cunho exploratório dá ênfase as atividades de exploração.

Assim, ao possibilitar que os alunos da EJA participem de atividades de exploração nas aulas de

matemática, o professor rompe com as práticas pedagógicas ditas tradicionais, onde a

predominância das tarefas é na modalidade de exercícios do livro didático, o qual se configura

enquanto prática mecanizada, descrita por Skovsmose (2000). De acordo com Skovsmose (2000),

a Educação Matemática Tradicional se enquadra no paradigma do exercício. Para o autor, o livro

didático representa as condições tradicionais da prática de sala de aula, onde os exercícios são

formulados por uma autoridade externa à sala de aula e a realidade das pessoas que os executam.

Além disso, a premissa central do paradigma do exercício é que existe uma, e somente uma,

resposta correta, tolhendo os sujeitos de se aventurarem em suas soluções pessoais

(SKOVSMOSE, 2000, p.01). Nesse caso, Vilas Boas e Barbosa (2011) corroboram com Skovsmose

(2000), ao afirmarem que o chamado ensino tradicional seja aquele em que as aulas são

caracterizadas pela exposição, seguida da apresentação de técnicas de resolução de exercícios.

Nesse sentido, os autores revelam que essas tarefas impostas aos alunos, não apresentam

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_possibilidade_de_inclusao_do_uso_de_tarefas_de_natureza_explora.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-10,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



nenhum elemento que possam elevar sua criticidade, curiosidade e criatividade. Diferentemente da

modalidade de ensino direto, a estratégia de ensino-aprendizagem exploratório valoriza mais os

momentos de reflexão e a discussão do professor com toda a turma, tendo por base o trabalho

previamente desenvolvido, como momentos por excelência para a sistematização de conceitos,

formalização e o estabelecimento de conexões matemáticas. Para os alunos da EJA, uma

estratégia de ensino-aprendizagem exploratório, conjugada à realização de tarefas de cunho

exploratório, propiciam importantes experiências no ambiente escolar. Portanto, uma prática

pedagógica que oferece possibilidades para que o aluno seja protagonista de sua própria

aprendizagem, consiste naquilo que Freire (1987) denomina de Educação Dialógica. Nela, o diálogo

entre aluno e professor permite os momentos de reflexão-ação-reflexão e discussão nas aulas de

matemática, discorrido por Ponte (2005). Assim, o que demarca o ensino-aprendizagem

exploratório são as reflexões que os alunos realizam sobre o que eles fazem durante a realização

de uma atividade. Desse modo, o ensino-aprendizagem exploratório proposto por Ponte (2005)

sugere um estreito alinhamento àquilo que Freire (1987) denomina de Educação Libertadora, a

qual o último autor a intitula de educação humanista e conscientizadora, pois sua base tem a

pretensão de superar as mais diversas situações de opressão em que vive o oprimido. Nesse caso,

as tarefas de exploração associado a uma abordagem de ensino dialógico favorecem ricas

reflexões entre os alunos e professor. Não exatamente do que eles ouvem do professor, mas sobre

as impressões que eles compartilham sobre sua rotina diária e dialogam a respeito das atividades

que eles realizam. Desse modo, as tarefas de exploração tratam-se de tarefas relativamente

abertas e um grau de desafio relativamente reduzido. Entretanto, essas características não

valorizam e nem tampouco desqualificam sua importância. Por esta razão, torna-se necessário

compreender o que vem a ser uma tarefa “aberta” ou “fechada” e como podemos qualificar se as

tarefas têm um grau de desafio “reduzido” ou “elevado”. Para esclarecer esses pontos, Ponte

(2005) apresenta as quatro dimensões das tarefas. Para o autor, nem todas as tarefas abertas

comportam um elevado grau de desafio e que as tarefas de grau reduzido, não podem ser

entendidas como inúteis. Além disso, interessa ao professor considerar a duração que ele pretende

dar cumprimento as tarefas e o contexto matemático que se adeque melhor à realidade dos alunos

da EJA. As dimensões fundamentais de uma tarefa

• Grau de desafio matemático. Relaciona-se de forma estreita com a percepção da

dificuldade de uma questão e constitui uma dimensão usada para graduar as questões que

são propostas aos alunos, tanto na sala de aula como em momentos especiais de avaliação

como testes e exames. Varia, naturalmente, entre os polos de desafio “reduzido” e “elevado”

(PONTE, 2005, p. 07);

• Grau de estrutura. Varia entre os polos “aberto” e “fechado”. Uma tarefa fechada é aquela

onde é claramente dito o que é dado e o que é pedido e uma tarefa aberta é a que comporta
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um grau de indeterminação significativo no que é dado, no que é pedido, ou em ambas as

coisas (PONTE, 2005, p. 07-08);

• Duração. A realização de uma tarefa matemática pode ocorrer em poucos minutos, demorar

dias, semanas ou meses. A duração pode ser curta ou longa. As tarefas de longa duração

podem ser mais ricas, permitindo aprendizagens profundas e interessantes. Entretanto,

essas tarefas comportam um elevado risco de os alunos se dispersarem pelo caminho,

entrarem num impasse altamente frustrante, perderem tempo com coisas irrelevantes ou

mesmo abandonarem totalmente a tarefa (PONTE, 2005, p. 09);

• Contexto. São seguintes os contextos: um referente a realidade e o outro em termos

puramente matemáticos. Nesse caso, Skovsmose (2000) ainda propõe um terceiro contexto

que designa a “semirrealidade”. O autor propõe que esse contexto seja algo intermediário

entre a realidade e a matemática pura. Embora as questões elaboradas no contexto da

semirrealidade pareça está se referindo a causa de situações reais. Ponte (2005) afirma que

estas podem não significar grande coisa. Pois, a atenção é apenas focada na propriedade ou

propriedades que interessam a quem enunciou o problema. Nesse caso, o autor se refere ao

professor ou ao livro didático. Por isso, para o aluno, acaba sendo um contexto quase tão

abstrato como o da matemática pura (PONTE, 2005, p. 10).

Diante do exposto, nos interessa identificar quais dimensões é preciso considerar na elaboração de

tarefas para atender às necessidades dos alunos da EJA. Nesse sentido, Ponte (2005) esclarece

que as tarefas podem ser de muitos tipos, umas mais desafiantes outras mais acessíveis, umas

mais abertas outras mais fechadas, umas com referência ao contexto da realidade, outras

formuladas em termos puramente matemáticos. O autor orienta que, de acordo com o grau de

desafio, as tarefas são classificadas de menor para o maior grau, nessa ordem temos: os

exercícios, problemas, jogos, explorações, projetos e investigações. Ele afirma que um único tipo

de tarefa dificilmente atingirá todos os objetivos curriculares valorizados pelo professor. Com isso,

é possível que o professor de matemática da EJA varie suas tarefas, escolhendo-as em função dos

acontecimentos e da resposta que for obtendo de seus alunos. O planejamento da unidade

letiva e a possibilidade de inserção das tarefas exploratórias Ponte (2005) chama a atenção

quanto ao fazer o planejamento de uma unidade letiva, o professor não deva se reduzir à seleção

de um determinado número de tarefas. Na verdade, o professor de matemática da EJA deve

considerar necessariamente diversos elementos. Alguns desses elementos são de ordem curricular,

indicados nos documentos curriculares oficiais; outros têm a ver com os alunos, com que eles

trabalham. Outros ainda têm a ver com as condições e recursos da escola e da comunidade,

incluindo os materiais curriculares, manual escolar e outros materiais e, finalmente, àqueles que

dizem respeito a fatores do contexto escolar e social (PONTE, 2005, p. 12). Nesse caso, o autor

suscita que todo planejamento implique de uma definição (explícita ou implícita), quanto ao modo
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como a informação é introduzida, a natureza das tarefas propostas aos alunos, da atividade delas

decorrente e de uma estratégia de ensino, onde predomina sempre dois elementos cruciais, a

atividade do professor (o que ele vai fazer) e a atividade do aluno (o que ele espera que o aluno

faça). Além disso, é necessário que se estabeleça um período de tempo ou número de aulas para a

respectiva concretização (PONTE, 2005, p. 12). Diante disso, Ponte (2005) sugere que o

planejamento do professor seja detalhado, envolvendo diversos momentos de trabalho, recorrendo

aos diferentes tipos de tarefa. Nesse caso, o autor apresenta a ideia sobre a necessidade da

diversificação de tarefas (bem como diversificação de experiências de aprendizagem e de

instrumentos de avaliação). Para ele, a diversificação é necessária porque cada um dos tipos de

tarefa, desempenha um papel importante para alcançar certos objetivos curriculares. Contudo, há

alguns elementos “a mais”, os quais Ponte (2005) não clarificam em seu trabalho. Trata-se da

valorização da trajetória da rotina diária dos sujeitos que se fazem presentes nas turmas da EJA,

haja vista, o autor não escreve para esse público. Embora Ponte (2005) reforce que, não é uma ou

outra tarefa pontual que marca o estilo de ensino, mas o tipo de trabalho usual na sala de aula. O

enfoque desse artigo pela inclusão de tarefas exploratórias, nas turmas da EJA é respaldado pela

possibilita que o uso de tarefas exploratórias pode colocar o aluno como protagonista de sua

aprendizagem, haja vista, essa modalidade de tarefa permite que ele reflita sobre suas vivências,

à medida que ele, envolvido na atividade reflexiva, dialoga com seus pares e o seu professor. Além

disso, para que os alunos da EJA possam interagir com a matemática, alinhando à sua rotina, e,

para que eles tenham maior ganho em seu conhecimento, é fundamental que lhes seja proposta a

realização de tarefas exploratórias enquadradas no contexto da realidade. A partir disso, os alunos

podem também sentir-se desafiados por tarefas formuladas em contextos da matemática pura e

com sua realização, permite-lhes perceber como se desenvolve a atividade matemática dos

matemáticos profissionais (PONTE, 2005, p. 18). Essas possibilidades devem ocorrer à medida em

que o professor for conhecendo as potencialidades e limitações de seus alunos. Considerações

finais O estudo apresenta a diferenciação do modo usual de tratar as tarefas, em contraste com

aquilo que alguns autores da Educação Matemática expõem. A partir disso, foi realizado o estudo

sobre o tema em questão, tendo como parâmetro o trabalho “Gestão Curricular em Matemática”

do professor, doutor João Pedro da Ponte (2005). Esse estudo apresenta modelos de práticas

profissionais do professor de matemática, expondo dois elementos estruturantes fundamentais: as

tarefas propostas aos alunos e o enfoque dado às reflexões que ocorrem durante a execução da

atividade. Nesse sentido, Ponte e Quaresma (2012) propõem a possibilidade de implementação de

tarefas de cunho exploratório, associada ao modo especial de comunicação dialógica, a qual Freire

(1987) afirma que seja possível oferecer ao aluno da EJA um modelo problematizador de

valorização das vivências dos sujeitos que estão inseridos na nas de aula da EJA. Nesse modelo de

educação, os alunos são encorajados a falar de modo exploratório e dialógico, participando como
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interlocutores, num nível de relativa igualdade entre seus pares e o professor (PONTE e

QUARESMA, 2012, p.217). Diante disso, foi apresentado a possibilidade de inclusão de tarefas

exploratórias. Essa, consiste num elemento marcante no ensino-aprendizagem exploratório, muito

favorável aos alunos da EJA. Pois, nesse modelo de ensino, os momentos de discussão constituem,

oportunidades fundamentais para negociação de significados matemáticos e construção de novo

conhecimento entre professor e aluno. Nele, os sujeitos da prática pedagógica assumem

momentos ricos de discussão em que os alunos apresentam o seu trabalho, relatam as suas

conjecturas e conclusões, apresentam as suas justificações e questionam-se uns aos outros.

Enquanto que o professor aproveita para procurar que se clarifiquem os conceitos e procedimentos

matemáticos, avalia os argumentos, estabelecendo conexões dentro e fora da matemática (PONTE,

20005, p.16). Essa inclusão, coloca os alunos da EJA no centro das discussões na relação

aluno-professor ou professor-aluno, valorizando sua atuação e o seu modo de interagir com seus

pares ao realizar uma tarefa. Nesse caso, as tarefas exploratórias possuem dispositivos capazes de

respeitar o tempo de aprendizagem e os saberes que esses sujeitos acumularam durante o

percurso de suas vidas, capazes de contemplar os fenômenos sociais próprios do contexto histórico

desses sujeitos. Desse modo, concluímos que, as tarefas de matemática necessitam explorar o que

os sujeitos populares que estão presentes na EJA levam para a sala de aula. Por esta razão, a

sugestão para que o professor de matemática inclua tarefas exploratórias em sua prática docente

nas turmas da EJA.
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Notas 1. Essa diferenciação pode ser encontrada em http://

www.

labiutil.inf.ufsc.br

/hiperdocumento/unidade2_1_2.htm

l

2. Nos próximos parágrafos serão apresentados a definição de ensino-aprendizagem exploratório,

ensino direto e atividades práticas.
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