Editorial
As Feiras de Matemática fazem parte de um movimento democrático, público e
colaborativo, que busca compartilhar as experiências de sala de aula em matemática,
desenvolvidas por estudantes de todas as categorias de ensino, juntamente com seus
professores que são mediadores desse processo. Tiveram sua origem na Fundação
Universidade Regional de Blumenau (FURB) em Blumenau (SC), no ano de 1985, a partir
da iniciativa do professor José Valdir Floriani e de Vilmar José Zermiani, egresso de um
Curso de Especialização em Educação e Ciências, que tinham o objetivo de proporcionar
maior integração da Matemática com as demais disciplinas e a busca por melhorias no
ensino e na aprendizagem de Matemática. Essas atividades, desde então, são entendidas
como um evento de natureza didático-científica que tem como propósito transformar as
atividades de salas de aula em laboratórios vivos de aprendizagem científica com a
participação efetiva de estudantes e professores, co-participada pela comunidade, com
vistas a não elitizar a matemática (ZERMIANI, 1996).
Esse movimento não formal de educação é desenvolvido em rede, de forma
coletiva colaborativa, e promove o encontro e o compartilhamento de experiências entre
docentes, discentes e gestores. Trata-se de um processo pelo qual, a formação crítica e
reflexiva de estudantes e professores é aguçada e despertada, a partir das realidades em
que estão inseridos. No ano de 1986 as Feiras de Matemática se expandiram pelo Estado
de Santa Catarina e hoje, estão presentes em onze Estados da Federação. Além disso, essa
equipe colaborativa através de sua comissão permanente, já realizou seis edições de Feiras
Nacionais de Matemática, três em Santa Catarina, duas na Bahia e uma no Acre, e seis
edições dos Seminários de Avaliação das Feiras de Matemática, todos em Santa Catarina.
Este número especial da Revista de Matemática, Ensino e Cultura – REMATEC
é dedicado ao tema Feiras de Matemática: pesquisas, reflexões e relatos. Nele,
pesquisadores apresentam seus múltiplos olhares sobre esse movimento que já existe há
trinta e cinco anos. Atualmente as Feiras de Matemática e suas relações na disseminação
de cultura matemática têm se desdobrado tanto na produção de conhecimento
investigativo e reflexivo nas escolas da Educação Básica, quanto na formação de
professores que ensinam matemática. Dessa forma, contribui para a valorização do
pensamento, das práticas e das linguagens relacionadas à cultura matemática e ao
desenvolvimento do espírito investigatório dos estudantes que se envolvem com esse tipo
de prática na escola.
Assim, nessa edição são trazidas reflexões sobre esse evento que vem, a cada ano
que passa, envolvendo mais participantes de diversos seguimentos de ensino, entre
professores, estudantes e dirigentes, dos diversos estados da Federação. Os artigos aqui
apresentados são reflexos de discussões, pesquisas, leituras, práticas e deliberações sobre
o movimento das Feiras de Matemática, organizados em duas partes. Na parte I, são
apresentadas pesquisas referentes às Feiras de Matemática como espaço de formação de
professores e sobre suas instâncias constituidoras, como o processo de avaliação de
trabalhos, comitê científico e algumas categorias. A parte II é constituída por relatos de
experiências de quem começou a se envolver com esse evento ou que já vem participando

há algum tempo, trazendo tópicos como a inclusão, a extensão e o currículo, na relação
comas Feiras de Matemática.
O primeiro artigo é intitulado Comissão Permanente das Feiras de Matemática:
um espaço colaborativo de formação de professores. Nele, as autoras Fátima Peres Zago
Oliveira e Paula Andrea Grawieski Civiero, tiveram como objetivo apresentar o processo
histórico e as contribuições reflexivas da Comissão Permanente das Feiras de Matemática
para a formação de professores e como aporte para a manutenção dos princípios
norteadores das Feiras de Matemática - colaboração, princípio público, compartilhamento
em detrimento da meritocracia, motivação para a aprendizagem e o ensino da matemática.
Os dados foram coletados a partir de questionário aplicado aos membros da comissão
permanente com questões abertas e analisados por meio da Análise Textual Discursiva.
Após a análise, há a indicação de que os membros dessa Comissão apresentam uma
epistemologia crítica com aportes referentes à manutenção e disseminação dos princípios
que norteiam as Feiras de Matemática. Com relação à formação dos professores, as
autoras apontam para o potencial provocador de uma concepção epistemológica crítica
tanto dos professores quanto dos estudantes. Também defendem o papel dessa Comissão
para além de aspectos técnicos, burocráticos e percebem a clareza da formação de
professores como uma função dela.
No segundo artigo, os autores Alayde Ferreira dos Santos e Walter Antonio Bazzo
trazem a análise das pesquisas acadêmicas que tiveram como foco as Feiras de
Matemática, a partir do Portal da CAPES. Intitulado Feiras de Matemática: espaço de
pesquisa, socialização e divulgação de saberes, o referido artigo, traz discussões e
registros sobre a contribuição das Feiras de Matemática para a motivação dos estudantes
nas aulas e para o auxílio à melhoria da prática pedagógica dos professores. Além disso,
apontam a relevância não apenas para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem
da Matemática, presente nas pesquisas analisadas, mas principalmente para os aspectos
voltados à formação de quem participa das Feiras de Matemática, desenvolvendo a
criatividade, a criticidade e a reflexão, que transcendem o ensino conteudista.
Uma outra pesquisa, Processos formativos de professores no movimento das
Feiras Catarinenses de Matemática: estudo de caso, de autoria de Regina Célia Grando
e Araceli Gonçalves, teve como objetivo investigar como a participação no movimento
das Feiras de Matemática contribuiu para a formação continuada de duas professoras.
Através de narrativas orais e pelas convergências identificadas, emergiram três
categorias, que foram analisadas à luz de três concepções que se estabelecem entre a
relação do professor com o conhecimento: conhecimento para a prática, conhecimento
em prática e conhecimento da prática (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999), bem como
os conceitos de racionalidade técnica, racionalidade prática e racionalidade crítica
(DINIZ-PEREIRA, 2014). Diante disso, as autoras destacaram e apontaram como
resultados que a participação das duas professoras em feiras e a postura delas em relação
a suas práticas se alinha aos preceitos do conhecimento da prática, bem como da
racionalidade crítica.
De autoria de Iza Helena Travassos Ferraz de Araújo e José Maria Soares
Rodrigues, temos o artigo Feiras de Matemática e Currículo: Primeiras Aproximações,
que traz como objetivo estabelecer relações entre as feiras de matemática e currículo e,

por conseguinte, apresentar as feiras de matemática como um campo fértil para pesquisas
sobre o currículo, mais especificamente, o currículo escolar. Através de uma pesquisa
qualitativa realizada no período de março de 2017 a outubro de 2018 em uma escola de
Belém – PA, buscaram responder à seguinte questão: quais as relações estabelecidas entre
uma feira de matemática e o currículo escolar, durante o processo de planejamento,
organização e realização da feira? Assim, os autores apontam como resultados que as
Feiras de Matemática têm uma relação intrínseca com o currículo, se constituindo como
um campo fértil para pesquisas e, que podem provocar interferências no currículo escolar.
O artigo seguinte é de autoria de Edjane Mota de Assunção e de Marco Antônio
Escher, intitulado Feiras De Matemática No Contexto De Interações: Intervenções Que
Contribuem Para A Prática Docente. Trata-se de uma pesquisa de mestrado que teve
como objetivo investigar como um grupo de professores se envolve no projeto de Feiras
de Matemática, bem como discutir o modo como atuam em sua prática docente.
Apresentam a trajetória de apresentação, discussão, organização e realização de Feiras de
Matemática como espaço para a pesquisa realizada e coleta de dados, com uso da
pesquisa-ação. Apontam que os professores ressignificaram sua prática buscando novas
maneiras de ensinar. E, esse novo modo de ensinar compreende também um aprendizado
contínuo em que o professor, se distancia de ser detentor do saber, ao se aproximar para
mediador junto aos alunos. Segundo os autores, as Feiras de Matemática despertam nos
alunos maior interesse na aprendizagem da matemática e que, com as inovações
metodológicas, é possível transformar a matemática em ciência construída pelos alunos e
mediada pelos professores, que desempenharam papel de motivador e instigador da
pesquisa.
No artigo intitulado As aprendizagens de professores em formação e vivência em
Feira de Matemática, as autoras Marília Zabel e Morgana Scheller, analisam as
aprendizagens profissionais de duas professoras dos anos iniciais, iniciantes no contexto
de formação e vivência de Feiras de Matemática. Por meio de uma discussão teórica sobre
saberes docentes, apontados por diversos teóricos, e da análise das entrevistas semiestruturadas realizadas, concluem que a experiência vivenciada pelas professoras se
configurou numa possibilidade de formação para a (re)construção dos saberes docentes.
A formação relativa à Feira de Matemática, da qual as duas professoras participaram,
ocorreu em sete momentos, não disjuntos: planejamento, implementação do estudo em
sala de aula, a escrita do projeto e do resumo estendido, a preparação do material para
exposição, a vivência nas feiras e a reflexão do processo pós feira. No contexto do
trabalho, as autoras apontaram que as principais aprendizagens foram relacionadas ao
conteúdo, sendo que os processos de ensino se modificaram havendo uma reconfiguração
dos saberes pedagógicos. Ainda, a experiência vivenciada orientou como uma nova
possibilidade de formação dos saberes docentes. Contudo, as aprendizagens não foram de
igual teor ou amplitude quando considerada a individualidade.
Na sequência, o artigo Algumas reflexões sobre os impactos das apresentações
orais de projetos de modelagem numa Feira de Matemática apontam para a contribuição
na formação dos estudantes como expositores. De autoria de Leandro do Nascimento
Diniz e Ivanise Gomes Arcanjo Diniz, o trabalho teve como objetivo refletir sobre a
apresentação oral de projetos de modelagem matemática numa Feira de Matemática. A

análise dos dados coletados nas entrevistas, aponta que a apresentação na feira
possibilitou que pessoas externas ao contexto escolar tivessem acesso aos projetos
desenvolvidos e fez com que os alunos pudessem compartilhar conhecimentos de modo
coletivo. Além disso, um retorno para a sociedade foi o acesso os pequenos agricultores
tiveram sobre os projetos de modelagem agregando valor aos mesmos, o que levou a
mudança de concepção dos estudantes sobre a escola, os projetos e a própria Matemática.
Após apresentarmos as pesquisas que tematizaram as Feiras de Matemática, o
próximo trabalho versa sobre um tema polêmico do evento, e sempre discutido, que é o
processo de avaliação dos trabalhos socializados nas Feiras. As autoras Viviane Clotilde
da Silva e Janaína Poffo Possamai tratam o tema com o título Avaliação dos trabalhos
nas Feiras de Matemática: uma atividade colaborativa e processual. Através de pesquisa
bibliográfica e documental com resgate de questões relacionadas a avaliação dos
trabalhos, objetivo da pesquisa foi apresentar o processo de avaliação nas Feiras de
Matemática, ou seja, como era em cada época, quando houve mudanças e analisar a
situação apresentada. Abordam que no decorrer destas mais de três décadas a avaliação
nas Feiras passou por inúmeras modificações, desde uma versão puramente classificatória
até o modelo atual, em uma versão mais colaborativa, processual e descritiva, na busca
de analisar o processo de desenvolvimento dos trabalhos apresentados e não apenas os
produtos ou os resultados a que chegaram. Apresentam a avaliação como subsídio para
continuidade e aprofundamento (se necessário) da prática pedagógica dos professores
orientadores, como forma de aproximar a premiação de um contexto onde as
potencialidades de cada trabalho sejam elencadas, e a avaliação/premiação ao invés de
classificatória, seja entendida como uma possibilidade de ampliar os horizontes para ser
inclusiva e acolhedora.
Na sequência do tema avaliação, temos o trabalho de Gisele Gutstein Guttschow,
Katia Hardt Siewert e Bazilicio Manoel de Andrade Filho, Comitê Científico Das Feiras
De Matemática: Um Olhar Sobre Sua Trajetória. Este artigo teve como objetivo
compreender as ações deliberadas nos seis Seminários que culminaram com a formação
e criação do setor denominado Comitê Científico das Feiras de Matemática, bem como
refletir sobre as suas atuais atribuições e contribuições. Segundo os autores, embora não
exista registro oficial, foi em 2014 que o Comitê Científico foi constituído e, a partir de
então, começou a organizar e sistematizar as temáticas relacionadas a resumo estendido,
avaliação ad hoc e publicação dos anais. Além disso, colocam que as atividades do
Comitê Científico, encontram-se estruturadas em quatro pilares: planejamento, preparo,
operacionalização e a análise pós-evento. Indicam também que é no Comitê Científico
que são delegados os trabalhos aos avaliadores ad hoc e estas avaliações chegam aos
professores orientadores também via Comitê. O que mostra ser esse um órgão de extrema
importância no movimento das Feiras de Matemática.
Nessa parte temos Feiras de Matemática: Espaços Inclusivos de Educação, de
Carla Peres Souza e Vanessa Oechsler; Feira Regional de Matemática no Estado do Rio
Grande do Sul: Um Espaço de Formação e Constituição do Professor dos autores Isabel
Koltermann Battisti e Peterson Cleyton Avi.
Desses, o primeiro trabalho apresenta as propostas difundidas sobre a participação
de pessoas com necessidades especiais, sobre a compreensão dos envolvidos de como se

constituiu cada diretriz e quais seus propósitos para que sejam cada vez mais eficazes.
Isso percorre desde o preenchimento adequado das Fichas Complementares de Inscrição,
à formação dos grupos de avaliadores com o fornecimento de informações específicas,
até a garantia das condições dos espaços e processos que promovam condições favoráveis
de mobilidade, comunicação e interação social nas Feiras de Matemática para todos os
expositores. Trata das diretrizes elaboradas por um grupo de trabalho e estudos da
Educação Especial nas Feiras. Estas foram submetidas a apreciação coletiva dos
participantes do movimento de Feiras de Matemática, sendo aprovadas e implementadas.
O outro texto, a partir do Projeto de Extensão Feiras de Matemática no Estado do
Rio Grande do Sul, os autores trazem a experiência, as ações promovidas na proposta,
além do processo, do resultado e da organização de Feiras de Matemática naquele Estado.
Com isso, tiveram como objetivo identificar aspectos/elementos das Feiras de
Matemática que se mostram potenciais na formação e constituição do professor de
Matemática ou do professor que ensina Matemática. Tal objetivo foi atendido no sentido
de que os autores colocam que as ações promovidas pelo Projeto de Extensão permitiram
aos sujeitos envolvidos, de forma especial aos professores, diferentes possibilidades de
instituição de processos de reflexão, que envolveram a articulação entre teorias e práticas
relacionadas a conhecimentos pedagógicos, curriculares, do contexto e das finalidades,
do conteúdo e do aluno. Além disso, aliam o caráter da gestão compartilhada das Feiras,
uma forma de impactar na formação e constituição do professor de Matemática ou do
Professor que ensina Matemática.
Diante dos trabalhos aqui apresentados, esperamos que esta edição contribua
como uma referência para a expansão do movimento das Feiras de Matemática,
considerando seu caráter colaborativo e participativo, para que outros estados possam
implantá-lo e assim, fazer com que mais jovens estudantes e professores se engajem numa
experiência que, desde o princípio, quis mostrar uma matemática diferenciada e acessível
a todos.
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