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RESUMO

Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, cujo tema principal é a utilização do (Re)desenho
de tarefas como forma de potencializar os conhecimentos intra e extra matemáticos de professores do Ensino
Fundamental II. O trabalho está dividido em duas etapas principais, sendo que a primeira corresponde a encontros
formativos pra trabalhar o conceito de tarefas e de (re)desenho e a segunda corresponde ao redesenho de um projeto
escolar, envolvendo contextos extra matemáticos, levando em conta os conceitos aprendidos anteriormente. Neste
texto, discutiremos resultados de alguns Encontros Formativos da primeira etapa, observando as contribuições que os
estudos no campo do (Re)desenho de Tarefas podem trazer para a formação didático-matemático de professores da
disciplina em questão.
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RESUMEN

Este artículo forma parte de una investigación de maestría en curso, cuyo tema principal es la utilización del (Re)
diseño de tareas como forma de potenciar los conocimientos intra y extra matemáticos de profesores de la Enseñanza
Fundamental II. El trabajo está dividido en dos etapas principales, siendo que la primera corresponde a encuentros
formativos para trabajar el concepto de tareas y de (re)diseño y la segunda corresponde al rediseño de un proyecto
escolar, envolviendo contextos extra matemáticos, teniendo en cuenta los conceptos aprendidos anteriormente. En
este texto, discutiremos resultados de algunos Encuentros Formativos de la primera etapa, observando las
contribuciones que los estudios en el campo del (Re)diseño de Tareas pueden traer a la formación
didáctico-matemática de profesores de la disciplina en cuestión.
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Introdução

O que um professor precisa saber para ensinar matemática Durante vários anos, os cursos de formação nos fizeram
acreditar que o "domínio de conteúdo" era o suficiente para formarmos um bom professor nessa área. Ainda que essa
mentalidade não tenha se dissolvido completamente, hoje, as perspectivas no campo teórico, e que tem feito parte
das pesquisas na área, chamam a atenção para temas como a importância da formação pedagógica de professores
de Matemática (PONTE, 2014; FIORENTINI E LORENZATTO, 2009), a aproximação entre os conhecimentos didático
e matemático nessa formação (GODINO, 2009, GUSMÃO, FERREIRA E FAGUNDES, 2013), e a inclusão de temas
relevantes do entorno social dos alunos no tratamento da disciplina (SKOVSMOSE, 2008.; D’AMBROSIO, 1999;
FONT, 2005, 2006).

Observando a realidade onde esta pesquisa está sendo desenvolvida, nos deparamos com algumas dificuldades de
professores de matemática para articular, sem perder o teor matemático de suas tarefas, os conhecimentos de sua
disciplina a outras áreas de conhecimento, bem como temas do entorno social da escola. A nosso ver, essa
dificuldade é advinda, principalmente, de lacunas nos conhecimentos de ordem didática (domínio pedagógico) e
matemática (domínio de conteúdo) desses professores, de forma que propomos uma intervenção na área de formação
de professores, baseada na metodologia do (Re)desenho de tarefas, para minorar as dificuldades observadas.

Autores como Gusmão (2006, 2014), Pochulu, Font e Rodriguez (2013) e Serrazina (2010, 2012), vem propondo a
metodologia do Desenho e Redesenho de Tarefas (que aqui chamamos de Re-desenho de Tarefas) como um
importante instrumento de formação para professores. A última autora discute o trabalho formativo com as ditas
tarefas como espaço de planificação-ação-reflexão na formação de educadores. Nesse sentido, para potencializar o
conhecimento didático-matemático de professores, propomos aqui situações que atendam a dois princípios: primeiro,
que sejam situações ricas e remetam a contextos matemáticos ou extra matemáticos (PONTE E QUARESMA, 2012)
e, segundo, que possuam potencial formativo e permitam discussões, interações e (re)desenhos.

Dentro do objetivo geral da pesquisa, que está relacionado a analisar o papel de (Re)desenho de tarefas para
promover a articulação entre conhecimentos intra e extra matemáticos no professor, de forma específica, nesse
trabalho, estamos interessados em analisar as contribuições que o (Re)desenho de Tarefas pode trazer para
potencializar o conhecimento didático-matemático do professor. Ou seja, no ato de desenhar, redesenhar e refletir
sobre estratégias de resolução, diálogos, interações, há algum processo de potencialização no conhecimento
matemático (capacidade de resolver problemas) e didático (planejamento, ideias, criatividade) desses professores E
como a discussão de temas que tragam situações externas a matemáticas, mas, ao mesmo tempo relacionadas a ela,
pode fazer esse professor perceber a necessidade de renovação no ensino de sua disciplina São questões que tem
norteado a primeira etapa, da pesquisa em questão.

A formação de professores e o conhecimento didático matemático

A discussão acerca da formação mais integral do professor de matemática, voltada para as reais necessidades dos
alunos da Educação Básica, tem marcado as discussões nos últimos tempos, como pode ser visto em Fiorentini e
Lorenzatto (2009), Ponte (2014), Moreira e David (2005). Nestes trabalhos é destacada a importância de dois
aspectos essenciais na formação do professor de matemática: o domínio da disciplina específica e a formação
pedagógica. Ainda que existam outros fatores além dos relacionados aos conhecimentos pedagógico e disciplinar,
como por exemplo, os relacionados à profissionalização docente (IBERNÓM, 2006) e a busca da autonomia
(CONTRERAS, 2002), estudos que apontem para uma necessária renovação no ensino da Matemática podem
contribuir sobremaneira para a formação de professores nessa área.

Godino (2009) aponta para a necessidade de uma formação que desenvolva o conhecimento didático-matemático de
professores. Para esse autor, o conhecimento do professor de matemática é composto de duas categorias, um
conhecimento matemático (relacionado ao domínio dos conteúdos da disciplina) e um conhecimento didático. (relativo
à como ministrar esses conteúdos). Essas duas categorias complementares que se apresentam, ora desconexos, ora
juntos numa forma mais interligada, formam o que Godino chama de conhecimento didático-matemático do professor.

Nesse sentido, no campo da Matemática, se tornar um professor, vai muito além de resolver corretamente cálculos,
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algoritmos e problemas. Autores, como Fiorentini e Lorenzatto (2009) e Serrazina (2010, 2012), trazem, em comum, a
preocupação com os dois fatores: o didático e o matemático. Mas, ao contrário do que possa se pensar, esses
aspectos não são separados, e divididos em “gavetas” do conhecimento. Quanto mais inter-relacionadas essas
dimensões do conhecimento, mais efetiva será a formação do professor.

Para Serrazina (2010), o conhecimento didático e matemático se desenvolve no ensino, através da constante prática
de planificação-ação-reflexão do professor sobre a sua prática. A autora define o conhecimento matemático como “um
conhecimento especializado que envolve a compreensão das explanações e métodos não convencionais de resolução
de problemas pelos alunos e a construção e avaliação de múltiplas representações de conceitos matemáticos”
(SERRAZINA, 2010, p. 10). E ainda alerta que saber matemática é diferente de saber matemática para ensinar, pois o
último tipo de conhecimento exige “uma profundidade e detalhe que vai muito para além de saber fazer bem um
procedimento” (id, p.11)

Mas então, o que seria o conhecimento didático-matemático É Godino (2009) quem nos situa nessa problemática,
destacando que o ensino dessa disciplina se constitui não apenas de conhecimentos epistêmicos de referência, mas
de processos de ensino e aprendizagem, que envolvem a colaboração de outras áreas, como a pedagogia, a
psicologia, a epistemologia, a sociologia, entre outras. Daí, surge a expressão

“conocimiento didáctico-matemático del professor” para referirnos a dicho complejo de
conocimientos y competencias profesionales. Incluimos, por tanto, en el conocimiento
didáctico, el conocimiento del contenido matemático en cuanto dicho contenido se
contempla desde la perspectiva de su enseñanza. El control de las transformaciones que
se deben aplicar al contenido matemático para su difusión y comunicación en los distintos
niveles escolares debe ser también una competência del profesor de matemáticas.
(GODINO, 2009, pag 15)

Em outras palavras, é na junção daqueles conhecimentos advindos da formação da área de referência, a ciência
Matemática, com os conhecimentos de ordem pedagógica, que o professor forma seu conhecimento
didático-matemático. Nossa ideia é a de que, essas duas categorias, apesar de apresentarem origens diferentes estão
intrinsecamente relacionadas quando se fala de um professor de matemática, de forma que passam a formar um todo,
que compreende a forma do professor selecionar assuntos do currículo, planejar tarefas adequadas para trabalha-los,
redesenhar essas tarefas com base nos erros percebidos, e ainda, crescer profissionalmente nesse ciclo de
planificação e re-planificação.

(Re)desenho de tarefas

Gusmão (2014) nos chama a atenção para o conjunto de situações que entram em jogo quando se fala em tarefas
matemáticas. Para algumas pessoas, essa palavra remete a algo corriqueiro, repetitivo e pouco criativo, para outras, é
algo “escrito no papel”, como um exercício, ou “atividade”. No entanto, na literatura, especialmente a mais recente, a
partir de trabalhos como os de Font (2005, 2006), Gusmão (2014), Pochulu, Font e Rodriguez (2013), especialmente
dentro do Enfoque Ontosemiotico, as tarefas passam a assumir um destaque importante nas discussões sobre os
aspectos didáticos/pedagógicos da Educação Matemática.

Tarefa é diferente de atividade. Ainda mais que, no senso, comum, se convencionou a chamar de atividade qualquer
tarefa mecânica (como por exemplo, responder a um questionário ou exercício). Para Ponte (2014), “atividade
matemática” é um conceito chave na compreensão do que seja uma tarefa matemática. Está relacionado ao papel
ativo do estudante diante de uma situação matemática. Assim, é na tarefa que a atividade matemática se concretiza.
Ou seja, propomos tarefas, situações, para que o aluno “entre em atividade matemática”, ou seja, assuma um “papel
ativo” diante do conhecimento.

Dessa forma, poderemos seguir o caminho apontado por Pochulu, Font e Rodriguez (2013, p. 2, tradução nossa),
onde o desenho de tarefas constitui o processo de “elaboração, criação e preparação de situações matemáticas a
serem aplicadas em sala de aula e o redesenho de tarefas, faz referência ao processo de adaptação, adequação e
ajustes das mesmas”. Ou seja, para esses autores, as tarefas não são simples exercícios, mas situações, contextos,
que compõem sequências de atividades que buscam fazer o aluno assumir papel ativo diante do conhecimento

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/redesenho_de_tarefas_como_alternativa_para_potencializar_o_conhec.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



matemático.

Pochulu Font e Rodriguez (2013) propõem uma série de criterios para se (re)desenhar boas tarefas. Um resumo dos
principais criterios pode ser reunido nos seis pontos destacados abaixo: 1-Que as tarefas sejam abertas, isto é,
admitam mais de um caminho para solucioná-las; 2-Que as tarefas não forneçam nos seus enunciados as maneiras
de resolvê-las; 3-Que proponham contextos significativos, com situações vivenciadas pelos alunos; 4-Evitem
informações desnecessárias; 5-Solicitem as justificativas e explicações dos alunos da escolha dos passos realizados;
6-Utilizem, sempre que possível, novos recursos na resolução das tarefas.

Ao mesmo tempo, não podemos olhar a metodología do (Re)desenho de tarefas como simples ato de resoluçao de
problemas e situações matemáticas, nesses autores destacados, as tarefas possuem forte capacidade formativa, uma
vez que podem desencadear nos profesores procesos de reflexão sobre a própria prática.

O Enfoque Ontosemiotico e a Gestão de Tarefas

No (Re)desenho de tarefas, também é necessária uma fundamentação para a construção/reconstrução das mesmas.
Dentre diversas propostas a esse respeito, Godino (2009, 2017) nos aponta os Critérios de Idoneidade Didática (CID),
do Enfoque Ontosemiótico (EOS) como ferramentas teórico-metodológicas para a orientação e regulação da atividade
matemática. Esses critérios são representados pelas idoneidades Epistêmica – Matemática Institucional que se
transposta ao currículo; Cognitiva – grau em que as aprendizagens estão na zona de desenvolvimento proximal dos
alunos; Emocional – relação entre aprendizagens e as emoções; Interacional – Relação professor-aluno e
aluno-aluno; Mediacional – disponibilidade e adequação de recursos e tempo e Ecológica – adequação ao currículo e
ao entorno social.

Podemos observar que, CID dão uma dimensão da complexidade que envolve o planejamento e execução de
atividades/tarefas/sequências na visão do EOS. Godino sugere, então, que se trabalhe essas seis dimensões como
balizadores, reguladores do planejamento e execução de situações, permeado por constantes avaliações da atividade
matemática, observando como está a relação entre o pretendido e o alcançado. Assim, o papel do conhecimento do
professor está relacionado ao dia a dia de sala de aula. Ou seja, o processo de planejamento, análise é reflexão
constante sobre a prática. Tal processo de análise didática faz parte do ciclo formativo do professor, e perpassa pelo
desenho de tarefas, pelo redesenho, e pela reflexão sobre erros e acertos ocorridos.

Além das discussões sobre critérios de (Re)desenho, estamos nos aportando teóricamente ao EOS nas discussões
acerca dos conflitos semióticos (GODINO E BATANERO, 1994), compreendidos como diferenças de entendimentos
entre os significados pessoal e institucional de objetos matemáticos, observando a dinâmica dos processos
comunicativos, relacionados às interações que se dão no ato educativo (discussões, interpretações, proposições,
reflexões) e as aprendizagens e dificuldades ocorridas no processo.

Metodologia

O trabalho constitui de uma Pesquisa de Intervenção, que pode ser entendida como “uma pesquisa sobre a ação
quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus efeitos” (CHIZZOTTI, 2006, p. 80), dentro da
abordagem qualitativa, de caráter descritivo (LUDKE E ANDRÉ, 2006), e consiste na formação de um “grupo de
estudos” em uma escola da rede municipal da cidade de Jaguaquara, com a participação de três professores mais o
professor-pesquisador. Os professores atuam no Ensino Fundamental II na disciplina Matemática, no turno diurno,
entre eles, um é formado na disciplina, outra está cursando a graduação, e uma terceira é formada em pedagogia.

As atividades do “grupo de estudos” foram divididas em duas etapas, sendo a primeira uma “Etapa Preparatória”, onde
é trabalhada a metodologia do (Re)desenho de Tarefas, e uma segunda etapa, em andamento, na qual é feito o
redesenho do projeto “O Homem do Campo”, aplicado no ano anterior na instituição. Cada uma dessas etapas é
constituída de “Encontros Formativos”, nos quais são feitas as discussões teóricas e o (re)desenho de tarefas. No
processo de coleta de dados, optamos como instrumentos a gravação em áudio dos encontros de formação, além de
uma entrevista semiestruturada ao final, com cada um dos participantes e as notas de campo, referentes a todo o
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processo de coleta de dados. Também servirão como fonte de dados os materiais produzidos durante a formação.

A pesquisa está em andamento e, no presente trabalho, analisamos as atividades de três (de um total de sete) dos
“Encontros Formativos” que estão em curso.

Análise preliminar de dados

A “Etapa Formativa 1” constituiu de três Encontros formativos, e corresponde a discussões no campo teórico sobre
Desenho de Tarefas, resolução de algumas tarefas e, evidentemente, (re)desenhos. No entanto, por questões de
espaço e de natureza do trabalho aqui apresentado, destacaremos apenas parte do material produzido. Ou seja,
faremos uma breve análise preliminar dos dados, trazendo alguns pontos de discussão que julgamos pertinentes para
o momento.

Conforme pontuado na introdução deste artigo, as tarefas escolhidas para o trabalho formativo deveriam satisfazer a
dois aspectos importantes. O primeiro deles é que elas sejam “situações ricas”, conforme definidas por Font (2006), ou
seja, tarefas abertas que remetam a algum contexto, intra ou extra matemático, em que a aplicação de modelos,
justificativas, esquemas e, principalmente, uma discussão sobre a relação entre mundo matemático e mundo físico
seja possível. O segundo é que essas tarefas tenham algum potencial formativo, que deem margem para discussões,
reflexões, permitam (re)desenhos, melhorias, e consequentemente potencializem a aprendizagem dos professores,
através da dinâmica de planificação-ação-reflexão apontada por Serrazina (2010, 2012).

No decorrer do trabalho, pudemos perceber algumas dificuldades e resistências, principalmente nos primeiros
encontros, e alguns avanços após a realização de discussões mais aprofundadas e do exercício de (re)desenho. Aqui
vamos falar em dificuldades e resistências juntas, por que acreditamos que, no nosso caso, essas duas categorias
estão sempre relacionadas, sendo que, na maioria das vezes, a resistência vem pela falta de manejo teórico de um
determinado conhecimento, como é o caso daquela advinda da concepção tradicional de tarefas, já arraigada na
formação matemática do professor (Gusmão, Ferreira e Fagundes, 2013), que dificulta a resolução de algumas tarefas
e seus respectivos (re)desenhos.

Assim, podemos apontar quatro categorias principais de dificuldades/resistências iniciais encontradas, expostas na
tabela abaixo:

Tabela 1 – Dificuldades e resistências encontradas na etapa inicial de formação

Dificuldade/Resistência Características

(a)dificuldades provenientes de
concepções tradicionais de
tarefas e do ensino da
matemática

- Visão de tarefa como algo antigo, obrigatório ou
tradicional;

- Visão de tarefas como sinônimo de exercício e
atividade.

(b) dificuldades na resolução e
redesenho de tarefas

- Dificuldades em interpretar tarefas que não tenham
restrições em seus enunciados;

- Busca de uma única resposta na resolução de tarefas.
Busca de respostas numéricas;

- Dificuldades em transformar tarefas “fechadas” em
“abertas”

(c) dificuldades provenientes de
lacunas no conhecimento
matemático dos professores

- Dificuldades com algumas propriedades de alguns entes
geométricos e com o uso de modelos (por exemplo, todo
quadrado é um retângulo, a gavinha do chuchu é um tipo
de elipse);
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- Dificuldades em generalizar procedimentos de
resolução, utilizando uma determinada tarefa ou contexto
para resolver outras.

(d) conflitos semióticos e
dificuldades em alguns processos
comunicativos

- O como explicar determinados conceitos para os
alunos;

- Dificuldades em discutir tarefas utilizando linguagem
matemática clara, com fundamentação epistêmica
correta.

Dentre as dificuldades/resistências encontradas, neste trabalho, vamos aclarar os dois primeiros tipos de postos acima
(itens a e b), e os processo de melhoras/avanços ocorridos a partir de seu enfrentamento.

Com relação ao primeiro tipo de dificuldade (a), aquela que é proveniente de concepções tradicionais de tarefas, do
ensino da Matemática, destacamos abaixo alguns trechos de falas dos professores que a exemplificam (a codificação
antes das falas representam iniciais dos nomes que são dados aos professores na pesquisa, e a inicial P.P.
representa as falas do professor-pesquisador):

SC: eu geralmente, eu não uso essa palavra tarefa, eu uso mais a palavra exercício, a palavra atividade, né.
A palavra tarefa em si, eu quase nunca ouço falar, eu quase não uso ... E, no meu ver (eu não sei se é), mas
tarefa é uma coisa assim, mais usada, mais ... antigamente, né

..............................................

NN: Usava direto isso: a tarefa de casa, a tarefa de classe... por que, assim, era pra o aluno fazer, ter o
compromisso de fazer alguma coisa, a tarefa era então um compromisso ... Ái depois eu venho usar
atividade, depois pesquisa, e agora eu já tou usando a palavra fixação.

..............................................

PP (Professor-pesquisador): Então é uma obrigação

NN: Uma meta a cumprir

Os trechos acima revelam uma concepção inicial de tarefas semelhante à descrita por Gusmão (2014, p. 1), como
“velhas práticas de atividades obrigatórias impostas pelo professor na sala de aula, as velhas listas de exercícios, às
atividades de revisão, de fixação de conteúdos”. É mais provável que professores que tenham essa concepção
fechada de tarefas, tendam a utilizar procedimentos de resolução também pouco abertos quando se deparam com
elas, o que ficou evidente nos primeiros momentos da formação.

Não é difícil inferir que essa dificuldade na concepção de tarefa influiu diretamente na posterior, que é a (b) dificuldade
na resolução e (re)desenho de tarefas. Ao resolverem, no primeiro encontro, a tarefa de Sullivan e Clarke (1992) “um
retângulo tem 30 unidades de perímetro. Qual poderia ser a sua área”, os professores demonstraram dificuldades em
perceber, e em alguns momentos, até em aceitar que essa tarefa matemática tivesse múltiplas respostas, todas
perfeitamente cabíveis.

NN: Se eu fosse pensar na área, uma resposta para perímetro poderia ser cinco por cinco e dez, dez, dá trinta.
Mas cinco vezes dez já dá cinquenta. Já passou dos 30 faz tempo ... (risos)

O que se observa aqui é que, num primeiro momento, de resolução individual, os professores tiveram dificuldades em
entender que, nesse problema, apesar de o perímetro ser 30, a área poderia ser de qualquer outro valor diferente de
30, uma vez que a restrição que impunha que área e perímetro fossem iguais estava “na cabeça” dos resolvedores.
Com a evolução da resolução, e a “Gestão da Tarefa” (GUSMÃO, 2014), foram percebendo que a medida da área
estava “aberta” para várias possibilidades.
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Nesse sentido, é válida a reflexão de Gusmão (2014, p 7) sobre as dificuldades em lidar com tarefas abertas, fruto de
nossa educação tradicional, onde “somos frutos de uma formação em que a nossa prática se reduz/reduziu a
simplesmente dar respostas. Tudo vem pronto, é só responder. Não estamos acostumados a criar, a desenhar tarefas,
ainda mais quando se tratam de perguntas abertas ou que admitem múltiplas respostas”. É o que pode se observar no
comentário de um dos professores, após concluir “corretamente” a tarefa:

SC: Se você não questiona, igual você fez, né Questionamento, de ir buscar... Olha, isso aqui será que não
tem outra forma de resolver Vamos pensar Será que levando isso aqui e tal ... você não consegue, por que os
alunos hoje gostam das coisas muito prontas

A partir de falas como a do professor SC destacada acima, passamos a refletir sobre a necessidade de discutir os
processos comunicativos e a gestão de tarefas, uma vez que, sabemos, sem a gestão adequada, utilizando
perguntas, questionamentos, problematizações, dificilmente os professores chegariam a uma resolução consistente.

Partindo dessas dificuldades iniciais observadas, como contraponto, foram planejadas algumas situações, com o
objetivo de minorar tais dificuldades. Assim, podemos destacar algumas melhoras e avanços que potencializaram o
conhecimento didático-matemático dos professores. No entanto, antes de destaca-las, é importante salientar que
estamos utilizando o conceito de melhora difundido no EOS, que está relacionado à necessidade de atingir maior
qualidade/idoneidade dos processos educativos (BREDA, FONT E LIMA, 2015). Tal busca é baseada em ideias já
consensuais na comunidade acadêmica sobre o ensino da matemática, como por exemplo, a importância da
adequação do currículo a realidade dos alunos, o cuidado com as questões afetivas, consideração dos processos
cognitivos, entre outros. A tabela abaixo nos mostra alguns desses avanços/melhoras obtidos ao final da Primeira
Etapa de formação.

Tabela 2 – Avanços e melhorias observadas após a primeira etapa formativa:

Dificuldade/Resistência Processos de melhora e avanços detectados

(a)dificuldades provenientes de
concepções tradicionais de
tarefas e do ensino da
matemática

- Mudança de concepção de tarefas e reflexões sobre a
necessidade de renovação do ensino de Matemática;

- Visão de tarefas como situações de aprendizagem,
construção de conceitos pessoais de tarefas e redesenho

(b) dificuldades na resolução e
redesenho de tarefas

- Ligeira melhora na capacidade de resolução de tarefas
abertas;

- Surgimento de (re)desenhos propondo situações abertas
e “criativas”.

(c) dificuldades provenientes de
lacunas no conhecimento
matemático dos professores

- Ligeira melhoria no conhecimento matemático dos
professores;

- Utilização de algumas generalizações e relações intra e
extra matemáticas na resolução de tarefas.

(d) conflitos semióticos e
dificuldades em alguns processos
comunicativos

- Reflexões sobre gestão de tarefas e processos
comunicativos na gestão dessas tarefas.

Apontamos a seguir, de forma breve, alguns exemplos de melhoras que potencializaram o conhecimento matemático
e didático desses professores através do trato com as tarefas. Em relação ao ponto (a) dificuldades provenientes de
concepções tradicionais de tarefas e do ensino da matemática, o processo de melhora esteve ligado a uma mudança
bastante significativa na concepção dos professores participantes em relação às tarefas e a sua importância. Os
depoimentos abaixo ilustram os avanços obtidos:

DL: eu acho assim, que diante disso aí tudo, o mais importante foi que, além do redesenhar, o menino tem

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/redesenho_de_tarefas_como_alternativa_para_potencializar_o_conhec.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



que ter várias opções de resposta, e que ele tem que fazer o cálculo matemático vendo nas figuras
geométricas do meio, mas depois vir com os cálculos de precisão matemática. Pra gente não ficar só no
argumento de que as figuras são esféricas, são cilíndricas ... e que isso aí... na visualização do espaço tenha
esse tipo de coisa, mas que na matemática tem que ter medidas exatas, tem que ter enunciados ...

..........................................

N: A gente sabia que tarefa era uma coisa que a gente tinha que executar, mas que antes de executar a
gente tinha que ter um planejamento. Então, é algo planejado para ser executado. Aí, hoje, já se pensa
depois desses encontros, que é algo, planejado, executado reavaliado e redesenhado para ser aplicado
novamente. Caso não atenda as expectativas redesenhar quantas vezes for necessário, até chegar ao
objetivo final. Pra que haja uma evolução na educação mesmo, não é No sistema mental, cognitivo, do aluno.

O que DL está chamando a atenção na sua fala é justamente um dos pontos mais importantes desse trabalho: a
necessidade de contextualizar e de utilizar modelos, como ressaltam Ponte e Quaresma (2012), mas também, a volta
ao domínio matemático dos conteúdos. Ou seja, há uma necessidade, não só de contextualizar, mas de
descontextualizar (após a utilização do modelo ou a ilustração da situação, voltar para “dentro da matemática”, a fim
de fortalecer o conhecimento do aprendiz), o que, justamente, Font (2005, 2006) nos chama a atenção.

Por outro lado, N.N. mostra, na sua fala a evolução do conceito de tarefas, e principalmente de (re)desenho entre os
participantes, saindo de uma concepção tradicionalista para uma definição de tarefas abertas. Nesse processo, os
professores participantes adotam uma concepção de tarefas próxima a que Gusmão (2014, p 5) define, como as que
“admitem múltiplas respostas e múltiplas representações, possibilitam uma maior interação e comunicação em classe,
exigem maior desempenho cognitivo”.

Sobre a evolução da capacidade de resolver tarefas (dificuldade b), destacamos uma situação que mostra melhoras
no conhecimento didático-matemático de uma professora a partir do (re)desenho de uma tarefa: num determinado
momento da formação, propomos uma tarefa de cunho fechado, mas esperando que facilmente os professores
conseguissem torna-la aberta. Ainda que não tenha sido um processo fácil, observamos alguns resultados
interessantes. A tarefa mostra a situação de uma “roça” de tomate, onde o dono tem que cercar o terreno para evitar
que os bois da fazenda entrem em contato com a plantação, para proteção tanto dos bois (cuidados com os
agrotóxicos), quanto da própria “roça”.

Ocorre que apresentamos perguntas de cunho fechado para explorar a situação, e preparamos uma gestão de sala de
aula visando instigar os professores para que eles propusessem modificações na estrutura da tarefa. No momento da
discussão, os participantes propuseram uma série de modificações que poderiam torna-la mais aberta. Dentre as mais
interessantes está a de utilizar o problema de Sullivan e Clarke (1992) como inspiração para criar uma tarefa onde o
perímetro do terreno plantado fosse utilizado para calcular a sua área. No entanto, na hora de colocar essas
sugestões no papel, os profesores sentiram dificuldades.

A professora N.N. confessou não ter conseguido (re)desenhar a tarefa propriamente dita, mas apresentou uma
segunda situação, com inspiração nela, a qual se revelou bastante promisora, de caráter aberto e possibilidade de
explorar contextos, tanto intra quanto extra-matemáticos na sua resolução. A tarefa proposta pela professora é:

Uma roça de tomate produziu 1.800 caixas. Sendo que mais da metade da produção foi de primeira
(tomates grandes e a maturação mais ou menos igual) e o restante de segunda (tomates menores). Os de
primeira foram vendidos por R$ 50,00 e os de segunda por R$30,00. Quanto o dono da roça conseguiu obter
com a venda dos tomates

Como proposta de resolução, a professora propõe um esquema, onde demonstra as possibilidades de respostas
variadas que podem ser encontradas pelos potenciais resolvedores: os valores iniciais seriam, no mínimo 901 (mais
da metade de “primeira”) e o restante de segunda (no máximo 899), sendo que o resolvedor poderia propor, no
máximo, 1799 caixas de tomate de primeira, e apenas uma caixa de segunda. As proposições da professora de
revelaram corretas, surgiu um ótimo problema, com potencial para redesenhos futuros.
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As duas situações aqui destacadas nos levam a conclusão de que as dificuldades de (re)desenho devam ser
enfrentadas, tendo, no entanto, a consciência de que não há receitas simples para supera-las, e que tudo é um
processo. Assim, “o desenho de tarefas se configura como uma construção que não ocorre de forma rápida e
aligeirada, que demanda tempo e estudo, pois se refere ao processo de elaboração, criação e preparação de
situações matemáticas a serem aplicadas em sala de aula” Moreira (MOREIRA, 2016, p. 789).

Nesse trabalho, ainda que parcialmente, observa-se que, como quer Serrazina (2010, p11) “a reflexão joga um papel
central no desenvolvimento profissional dos professores, pois à medida que aumentam os seus conhecimentos
matemático e didáctico conseguem aprofundar a sua reflexão”. Neste sentido, percebemos que as discussões
travadas até o momento, nos mostram o potencial na metodologia do (Re)desenho de Tarefas para alavancar o
conhecimento de professores, principalmente quando é permeada por reflexão.

Considerações Finais

As resistências e dificuldades encontradas nesta etapa inicial de formação sobre o (Re)desenho de Tarefas nos
apontaram para dois caminhos a serem seguidos na etapa final da formação: primeiro que tais dificuldades de
proposição de tarefas criativas e inovadoras por parte dos professores necessita de tempo e de consciência da
processualidade desse tipo de aprendizado; segundo, que os professores, mesmo aqueles que possuem formação
adequada, ou que tem um bom tempo de experiência regendo a disciplina, possuem lacunas no conhecimento
matemático que lhes dão certo nível de insegurança na hora de perceber relações intra e extra matemáticas nas
tarefas propostas. Ou seja, não há só lacunas na formação didática desses professores, mas há dificuldades que
advém de sua formação disciplinar, refletidas em dúvidas como “um parafuso está mais para uma elipse ou para um
cilindro”, ou “qual o objeto geométrico que se assemelha às gavinhas da plantação de chuchu”, proferidas durante a
formação.

Por outro lado, a etapa formativa inicial nos dá a prova da capacidade desses professores de superarem dificuldades
num curto espaço de tempo, propondo algumas tarefas e situações de ensino interessantes, que podem ser ainda
mais potencializadas e ampliadas na etapa final da formação. Inda mais, o processo de constante
planificação-reflexão traz para esses professores a possibilidade de incrementos na sua formação didática e
matemática, que tende a se potencializar mais a cada Encontro Formativo.
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