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RESUMO
Este artigo apresenta uma análise reflexiva a respeito da formação de professores nas Feiras de Matemática. O
objetivofoi investigar as contribuições da Comissão Permanente das Feiras de Matemática – CPFM para a
formação continuada de professores e seu aporte para a manutenção dos princípios norteadores das Feiras de
Matemática.A coleta de dados deu-se por meio da aplicação de questionário com questões abertas aos membros
da CPFM Nacional e Catarinense. A análise permitiu evidenciar que essa Comissão dissemina os princípios
do evento aliados à sua manutenção. Ao considerar as categorias Reducionista e Ampliada, os resultados
mostraram que a maior parte dos membros da CPFM apresenta uma epistemologia crítica com relação aos
princípios das Feiras de Matemática e à formação de professores como processo de reflexão e humanização do
conhecimento matemático.
Palavras-chave: Formação de Professores. Processo colaborativo. Inclusão.

ABSTRACT
This article presents a reflexive analysis about teacher formation in Mathematics Fairs. The purpose was to
investigate the contributions of the Permanent Commission in the Mathematics Fairs - PCMF for the
continued formation of teachers and their contribution for the maintenance of the guiding principles of
Mathematics Fairs. The collection of data occurred by means of application of a questionnaire with open
questions to members of the PCFM National and Catarinense. The analysis show edth at this Commission
disseminates the principles of the event together with its maintenance. Considering the Reductionist and
Extended categories, the results show edth at majority of CPMF members present a critical epistemology
regarding the principles of the Mathematical Fairs and the of teachers formation as a process of reflection and
humanization of mathematical knowledge.
Keywords: Teacher Formation. Collaborative process. Inclusion.

Considerações iniciais
A formação de professores tem sido um desafio frente à sociedade contemporânea
constituída por mudanças velozes e ubíquas que, futuramente, estarão ainda mais aceleradas.
Mudanças cujas antigas certezas são transformadas em dúvidas, cujos modos de pensar sobre
o homem e o mundo mostram-se insuficientes para o confronto com questõesque visam
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Parece haver uma crise paradigmática que separa
o homem da natureza, dos outros e de si mesmo e que, pautada no padrão dominante, é capaz,
ao mesmo tempo, de gerar desenvolvimento científico e tecnológico e ameaçar o
aniquilamento da humanidade.Nesse modelo de sociedade, encontra-se, entre os desafios,a
ruptura no que se refere à estruturação dos cursos de licenciatura cujo modelo seja o da
racionalidade técnica (CIVIERO, 2016), com a superação, portanto, da ideia de que, para ser
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docente, o que importa é a formação relacionada com a área específica (FRONZA, 2016).
Para essa ruptura, se faz premente, conforme Giroux (1997), educar professores como
intelectuais.
No que tange aos processos de formação de professores que buscam, de forma
reflexiva, a indissociabilidade entre teoria e prática, há os momentos e espaços de
compartilhamento de vivências na escola e em sala de aula, entre os quais destacamos as
Feiras de Matemática - FM.
As FM, diferentes de outros eventos, não possuem caráter elitistaem sua constituição,
ou seja, abrem portas para todos os níveis e redes de ensino, para a comunidade e instituições
não formais de ensino que buscam e vivenciam a aprendizagem matemática. A sua
organização é um processo colaborativo e, portanto, em movimento, por meio do qual,
continuamente, são discutidas, de forma coletiva, nas assembleias e seminários, as
necessidades de mudanças, o que leva a um Movimento em Rede das Feiras de Matemática.
Um dos elementos que garante esse movimento e a ocorrência em forma de rede é a
Comissão Permanente das Feiras de Matemática - CPFM cujo papel é garantir os princípios
público, participativo e de discussão coletiva, democrático, colaborativo, de inclusão e de
integração de disciplinas e temas nas Feiras de Matemática, o que garante a participação dos
trabalhos de todos os níveis e redes de Ensino, com abertura para a comunidade. (OLIVEIRA
et al, 2013).
Ao associar a CPFM à formação de professores, o objetivo deste estudo foi investigar
as contribuições da Comissão Permanente das Feiras de Matemática para a formação
continuada de professores e seu aporte para a manutençãodos princípios norteadores das
Feiras de Matemática.
No Brasil, entre os estudos referentes à Formação de Professores que participam das
FM, estão: Silva (2014, 2015), Silva e Garnica (2015), Santos e Angelim (2016a, 2016b),
Araújo e Pimentel (2017), Serafim (2017), Santana (2017), Oliveira, Civiero e Guerra (2019,
no prelo), Avi et al (2017), Guerra, Oliveira, Piehowiack e Araújo (2017), Andrade Filho,
Cardoso e Lima (2017), Santos (2017), Siewert et al (2017), Melo, Siewert e Guttschow
(2018) e Silva (2018). Essas produções se referem às interferências na formação do professor
a partir de sua participação nas FM. Com relação à CPFM, ressaltamosOliveira et al (2013),
Oliveira, Piehowiak e Zandavali (2015), Civiero, Oliveira e Piehowiak (2016), Oliveira e
Santos (2017)e, Oliveira, Civiero e Possamai (2019),sendo que esses dois últimos
relacionam a CMPF à formação de professores.
Para atender ao objetivo, realizamos um levantamento de publicações que tivessem,
como mote, a CPFM e a formação de professores e buscamos identificar, por meio de
questionário, aplicado aos membros da CPFM Nacional e Catarinense, essa relação.

As Feiras de Matemática e seus princípios
A FM, desde 1985, se apresenta como um espaço de compartilhamento de práticas e
saberes docentes, de experiências e projetos de professores e estudantes os quais
contextualizam, de forma colaborativa, o conhecimento matemático contextualizado. Os
estudantes são orientados por docentes de forma a motivar a aprendizagem em todos os
níveis da educação e valorizar as boas iniciativas nesse âmbito, assim como compartilharos
trabalhos desenvolvidos a favor do ensino-aprendizagem da matemática de cada escola.
6
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Além disso, a FM, ao ser aberta à população, se caracteriza, também, como um espaço não
formal de acesso ao conhecimento matemático e científico, bem como um espaço não formal
de utilização de temas contemporâneos que influenciam o desenvolvimento humano.
No evento referido,os professores e estudantes são protagonistas e autores da
aprendizagem que, por sua vez, é decorrente da prática indissociada da teoria.Nessa
conjuntura,as atividades de sala de aula são entendidas e praticadas como aquisição de
capacidades que permitem aperfeiçoar, de forma dinâmica, o modo de ensinar e aprender
matemática, não no sentido linear e da racionalidade técnica1, mas como uma forma
diferenciada de apresentá-la e desenvolvê-la com os alunos. Em outras palavras, segundo
um dosidealizadores da FM, o professor Vilmar José Zermiani, as FM têm o “propósito de
transformar as atividades escolares em verdadeiros laboratórios vivos de aprendizagem
científica, coparticipada pela comunidade, dessa forma, não elitizando a matemática”.
(ZERMIANI, 1996, p. 4). Nesse caso, adentramos com o princípio de extensão das FM,
numa perspectiva de intervenção e não de assistencialismo.
Corroborando essa discussão, Civiero, Oliveira e Piehowiak (2016) afirmam que as
FM propiciam um trabalho no qual os estudantes formam grupos de estudos nos quais eles
interagem, discutem e participam do processo de autoria. Os princípios colaborativo e
democrático –imbricados na realização das FM desde sua origem – permitem a participação
efetiva, nas decisões e reflexões, do coletivo formado por estudantes, professores, gestores
e comunidade. O objetivo principal é o compartilhamento colaborativo de conhecimentos e
experiências e, sobretudo, a formação do estudante enquanto sujeito integral.
O Movimento em Rede das FMtem suscitado novos olhares para um ensino da
matemática capaz de abrir novos espaços de reflexão e ação, no que tange ao princípio de
caráter público das FM. Nas Feiras, todos são valorizados, independentemente do nível e
rede de ensino, e o principal motor é constituído pela socialização e pelo compartilhamento
de experiências. (CIVIERO, OLIVEIRA e PIEHOWIAK, 2016).
Entendemos que, entre outros fatores, o trabalho coletivo e a participação efetiva de
todos nas diversas etapas de sua organização – planejamento, preparação, operacionalização
e análise pós-evento – garantem os já mencionados princípios iniciais e norteadores das FM
(ZERMIANI; BREUCKMANN, 2008). A sua dinâmica de constituição e organização pode
ser observada na Figura 1.

“O poder do conhecimento matemático é ressaltado como demonstração de uma verdade universal cuja
neutralidade é subjacente”. (CIVIERO, 2016, p. 77).
1
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Figura 1: Instâncias organizativas que compõem as Feiras de Matemática
Comissão
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Fonte: OLIVEIRA e SANTOS (2017).

Para entender o processo em movimento das FM, é necessário saber o que representa
e como atua cada uma de suas instâncias.
A Comissão Central Organizadora - CCO é composta por representantes das diversas
instituições educacionais do município-sededa Feira, pela CPFM das FM e por
representantes de instituições do local de realização. Igualmente atua, diretamente, na
organização2 da FM a qual envolve, por sua vez, o planejamento e a operacionalização
estrutural e pedagógica.
A Assembleia Geral – que ocorre desde 1985, ano da primeira FM – é comumente
realizada no último turno da Feira, sob coordenação de um membro da CPFM e da
CCO.Tem, como finalidade central, atender ao princípio democrático das FM considerando
os protagonistas do evento. Atende, pelo menos, a finalidades básicas, tais como: “(i)
Informes sobre certificação, premiação, publicação dos trabalhos apresentados e sobre o
encerramento da feira; (ii) Avaliação da Feira como um todo; (iii) Discussão e deliberação
da cidade que irá sediar a próxima edição e deliberações em relação à execução da próxima
edição.” (FILAGRANA; OLIVEIRA, 2013, p. 6) ”.
Zermiani e Muller (2017) indicam que devem participar da Assembleia orientadores,
avaliadores e integrantes da CCO e que aequipe que a dirige deve ser constituída por um
representante da CCO, um coordenador que pertence a CPFM para mediação e um
secretário.
Os Seminários Nacionais de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática –
realizados, em média, de quatro em quatro anos –se configuram como outro espaço
democrático de discussão e deliberações sobre os temas mantidos em debate permanente nas
assembleias. Geralmente,são realizadas mesas redondas sobre variados temas, como
avaliação dos trabalhos, gestão3 das Feiras, processo de orientação e autoria. Da mesma
2

Sugerimos as leituras de: Oliveira, Piehowak e Zandavali (2015, p. 31-47); Zermiani e Muller (2017, p.
307-318); Oliveira e Santos (2017, p. 266-277).
3
Pode ser incluída a discussão de alteração de modalidades, categorias e encaminhar outras discussões que
caberão a outras mesas redondas do evento.
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forma, ocorre uma mesa constituída por estudantes que foram expositores, com o objetivode
ter uma avaliação das FM sob a visão dos estudantes que também são os protagonistas.
Minicursos de formação igualmente ocorrem nos Seminários que são finalizados com uma
Assembleia Geral deliberativa sobre encaminhamentos para as FM dos anos subsequentes
até que ocorra novo Seminário.
Sobre a Formação de Professores e a CPFM, por serem o foco deste estudo, as
discutiremos com mais detalhes nos itens a seguir.
A Comissão Permanente das Feiras de Matemática como referência organizativa
As FM, para os idealizadores Vilmar José Zermiani e Valdir Floriani, remetem para
a integração dos níveis de ensino, entendendo que por ela poderão ocorrer revolução de
atitudes, aprendizagem e ensino da matemática. Assim, quando tiveram a ideia de realização
das FM,seus idealizadores já buscavam um propósito integrador em todas as instâncias:
organizacional e escolar. Nesse sentido, conforme Floriani (1996, p. 21), “o objetivo geral
e integrador [da FM] está relacionado com os estabelecimentos das condições políticas e
sociais próprias ao surgimento das atividades autossustentáveis”. O entendimento de
autossustentável estaria vinculado à constituição de um grupo permanente e representativo
de diversas instituições e da comunidade que, a partir de discussões constantes e coletivas,
mantivessem vivas e ativas as FM, com a manutenção de seus princípios originais e a
socialização de projetos pedagógicos voltados ao conhecimento matemático.
Impulsionado pelo entendimento exposto, Floriani (1996), no I Seminário de
Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática, realizado em 1993, já indicava a
necessidade da criação de um grupo permanente de estudoe de promoção das FM. Segundo
o autor, esse grupo permanente deveria envolver “pessoas interessadas, de qualquer
instituição e nível de cultura”, sendo que, assim, a FM passaria “a constituir-se numa prática
pedagógica e social eficaz”. (FLORIANI, 1996, p.21-22). Mesmo que, naquele momento,
não tenham ocorrido deliberações sobre essa necessidade, a organização continuou a cargo
de seus idealizadores, com o auxílio de alguns docentes de outras universidades.
Mais tarde, em 2001, professores constataram, novamente, a necessidade da
formação de um grupo de estudo e promoção das FMe assim se pronunciaram no II
Seminário de Avaliação das Feiras Catarinenses de Matemática, conforme Gauer, Freitag,
Oliveira e Bilhan (2002, p.152): “[...] não podemos deixar a organização e a continuidade de
um evento de tais dimensões somente a cargo de um grupo de idealizadores. [...] constituindo
comissões permanentes visando assessorar as comissões regionais [...]”.
Foi então que no II Seminário de Avaliação das Feiras de Matemática, em 2001, se
constituiu a Comissão Permanente das Feirasde Matemática, com 15 (quinze) membros
(BIEMBENGUT e ZERMIANI, 2014, p.187) e atua “como Conselho Consultivo do
Programa de Feiras de Matemática. Essa comissão é coordenada pelos professores Vilmar
José Zermiani, da FURB, e Fátima Peres Zago de Oliveira, do IFC”. (BIEMBENGUT e
ZERMIANI, 2014, p. 198). No caso de Santa Catarina, essa comissão hoje é constituída por
representantes das Gerências Regionais de Educação, das Secretarias Municipais de
Educação, de Instituições de Ensino Superior, como Universidade Regional de Blumenau,
Instituto Federal Catarinense, Instituto Federal de Santa Catarina e Universidade Federal de
9
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Santa Catarina. Dos membros atuais, 6 (seis) participam da CPFM desde sua origem o que
nos leva a ponderar que essa permanência possa estar sustentando os princípiosno processo
de expansão das FM. Com esse processo histórico, Oliveira et al (2013, p.4) sinalizam que
a
Comissão Permanente tem o papel de garantir o princípio público, a
participação e discussão coletiva, a cooperação, a efetivação das
deliberações coletivas e a integração das Feiras de Matemática através da
participação de trabalhos de diferentes redes e níveis de ensino.

ACPFM se reúne, em média, cinco vezes por ano para discutir, com a Comissão
Central Organizadora da FM, o regulamento, as condições estruturais de realização e a
divulgação, como também para definir as necessidades referentes à inscrição dos trabalhos,
oficializar as feiras regionais, definir critérios de avaliação, garantir, com orientadores, as
deliberações das Assembleias e do Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de
Matemática.
Em reconhecimento à importância da garantia do processo participativo, colaborativo
e contínuo da organização das FM que compõe o Movimento em Rede, ocorre a publicação
de todas as atas das reuniões da CPFM nos anais de cada Feira do estado de Santa Catarina,
desde 2002. Outro papel fundamental dessa comissão é garantir a realização da FM,
buscando parcerias e alternativas, em caso de o estado e/ou município-sede não terem
condições de contribuir com orçamento financeiro suficiente.
Além disso, a CPFM atua diretamente em todo o processo da organização das Feiras
nas atividades:de elaboração, discussão e aprovação do regulamento junto à CCO; de
aprovação da ficha de inscrição; de decisão, com a CCO, quanto ao local de realização, à
programação, à aprovação e constituição dos grupos de avaliação; dedefinição e aprovação
dos coordenadores do processo de avaliação dos trabalhos, entre outros.
Para a compreensão mais ampla das ações das CPFM, a Figura 2 representa a sua
dinâmica de atuação.
Figura 2- Dinâmica da Atuação da Comissão Permanente em Feiras de Matemática

Fonte: CIVIERO, OLIVEIRA e PIEHOWIAK (2016).

A dinâmica de atuação mantém a CPFM em um processo contínuo e em movimento
que integra as diferentes ações nas quais se encontra imbricada a discussão sobre a estrutura
10
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física de organização de uma FM.
Dessarte, a CPFM se mantém vigilante, com discussão contínua, nem sempre
manifestada externamente, em relação a todos os espaços de atuação, com o cuidado no
que se refere à manutenção dos princípios dos seus idealizadores, já mencionados, e à
participação de todos os sujeitos em processos decisórios, principalmente no processo de
expansão para outras cidades e estados.
Pelas razões expostas, continuam fazendo parte da dinâmica organizativa das FM,
com caráter deliberativo, os Seminários e as Assembleias com a participação dos
orientadores, dos avaliadores e da equipe organizadora.Com tal dinâmica participativa, a
formação dos professores ocorre para além do compartilhamento de experiênciasedas
formações efetuadas antes das Feiras, ou seja, ocorre também por meio de uma prática
decisória que provoca a criticidade pelo protagonismo na organização do evento.
Os cenários constituídos de formação de professores nas Feiras de Matemática
O contexto atual – que apresenta a transição acelerada de uma sociedadena chamada
Revolução 4.0 e cuja maioria dos professores e estudantes ainda não chegou à educação 3.0 – aponta
certa exigência para a formação de professores. Diante dessa necessidade, segundo Civiero (2016, p.
91), alguns desafios se apresentam, como “transformações sociais, bases culturais, papel social do
educador, exercício da cidadania, conhecimento matemático acessível a todos, entre outros”. São
desafios que emergem contrários ao homem- máquina, pois “criamos a época da velocidade, mas nos
sentimos enclausurados dentro dela”. (CHAPLIN, 1940).
Nesse mundo de contradições, são exigidas mudanças que precisam acontecer sob uma
perspectiva crítica, pois,
Na gênese dos desafios perfilados, está a busca por uma epistemologia que
evidencie a concepção crítica do professor, voltada para uma educação que
valorize a condição do ser humano neste planeta Terra; por uma condição
cuja equidade social prevaleça diante das ambições e egoísmos; por uma
sociedade cujos construtos científicos, tecnológicos, políticos,
econômicos, educacionais, entre tantos outros, sejam determinados em
função da manutenção da vida. (CIVIERO, 2016, p. 91).

É sob a visão de educaçãode Civiero (2016) que a CPFM precisa fomentar a
formação de professores, isto é, proporcionar espaços de formação de professores que se
percebam“[...] como educadores, e não apenas como funcionários do ensino”, ou seja,
“cumprir programas e ir mais além: manter com alunos relações que visem ao crescimento
intelectual de ambos para uma efetiva participação na civilização”. (BAZZO, PEREIRA e
LINSINGEN, 2008, p. 71).
A formação de professores nas FM, desde a sua origem, sempre foi uma constante
preocupação, pois há o entendimento de que os professores são os sujeitos que, com seus
estudantes, as protagonizam, necessitando, portanto, de formação, de espaços para discussão
e compreensão de todo o seu processo. Assim, desde a constituição da CPFM, em 2001, a
formação de professores tem sido um objetivo dessa Comissão. Tais formações acontecem
em momentos distintos e com caráter diversos, isto é, podem ser ofertadasantes, durante e
após as FM.
Antes das FM, são ofertados cursos de formação sobre Gestão e Organização de Feiras,
Elaboração de Projetos e relatórios e sobre o Processo Avaliativo, o que permite caracterizar
11
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duas formas diferenciadas de cursos: os que são promovidos pela CPFM em parceria com
instituições, com carga horária igual ou superior a 40h, e os cursosorganizados conforme a
demanda e disponibilidades dos participantes de cada região com duração de 4h ou 8h.
Geralmente, os cursossão solicitados pelas Gerências Estaduais de Educação ou pelas
Secretarias Municipais. Ressaltamos, nesse contexto, a importância das parcerias com as
Gerências e Secretarias para viabilizar a participação dos professores.
Nos cursos4 com maior carga horária, destacamos 6 (seis), ocorridos nos anos de 2000, 2003,
2009, 2010, 2014 e 2018. Estruturados em módulos e tendo, como público-alvo, professores,
estudantes e gestores escolares, abordaram o histórico reflexivo e a organização das FM,
bem como o processo de orientação e avaliação dos trabalhos. Os cursos de 2010 e 2018
ocorreram à distância e atingiram professores de outros estados brasileiros, com a
preocupação voltada a uma expansão alicerçada nos princípios centrais das FM: princípio
democrático, colaborativo e público.
Cabe mencionar que, nas formações, um grupo de professores do Instituto Federal
Catarinense, enquanto participante da CPFM, assume a tarefa de promover formações em diferentes
regiões. No estado de Santa Catarina, podem ser citadas as regiões de Campos Novos, Ibirama,
Ituporanga, Joinville, Criciúma, Videira, Rio do Sul e Taió, onde os cursos acontecem todos os anos,
em uma, duas ou três etapas. Também já foram ofertados em Concórdia e Seara (2016), em parceria
com a Universidade do Contestado - UNC.
Também são ofertados cursos em outros estados, em função, principalmente, da expansão
das FM. São cursos que têm por objetivo a formação reflexiva de professores participantes das FM,
bem como de gestores que estão assumindo a expansão em cada estado. Essas formações têm caráter
de socialização e manutenção dos princípios das FM. A intenção éque a expansão aconteça sem
detrimento dos avanços que ocorreram no processo histórico das FM. Como exemplo, citamos as
formações que ocorreramnos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Acre.
Nos cursos referidos, a formação vai para além das FM, pois a participação, em uma Feira,
é consequência do que desenvolvido em sala de aula. Logo, quando se fala em escrita ou
emavaliação, é imprescindível adentrar nos princípios colaborativo5, de autoria reflexiva e sobre o
papel social da matemática e da educação matemática. Isso porque o que mais se aproxima do
requerido nas FM é uma perspectiva de educação crítica. Assim, concepções arraigadas no
positivismo lógico são colocadas em xeque. Por sua vez, são perceptíveis mudanças nas salas de
aula, conforme pesquisa que desenvolvemos com orientadores/avaliadores. (GUERRA, OLIVEIRA,
ARAÚJO e PIEHOWIACK, 2017; OLIVEIRA, CIVIERO e GUERRA, 2019, no prelo).
A formação contínua proporciona um olhar voltado a um comportamento
de alteridade educativa. Os projetos educacionais, com foco no real
aprendizado discente, surgem, historicamente, há décadas, mas se
consolidam, efetivamente, com a solidificação da área de Educação
Matemática no país. Assim, as propostas que levam o aluno a pesquisar, a
refletir e a analisar as aulas e os aprendizados tomam corpo nas propostas
de formação de professor. (OLIVEIRA e SANTOS, 2017, p. 273)
4

Os cursos que ocorreram nos anos de 2000, 2003, 2009, 2010 e 2014 encontram-se detalhados em Biembengut
e Zermiani (2014, p. 223 – 235). O Curso realizado em 2018 foi coordenado pela Sociedade Brasileira de
educação matemática - SBEM em parceria com o IFC, a Universidade Regional de Blumenau - FURB, a
Universidade Estadual da Bahia - UNEB, o Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC e Universidade Federal
de
Santa
Catarina
UFSC,
e
encontra-se
disponível
em:
<http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/curso.html>.
5
“Em um processo autenticamente colaborativo todos assumem a responsabilidade de cumprir e fazer
cumprir os acordos do grupo, tendo em vista seus objetivos comuns”. (FIORENTINI, 2013, p. 62).
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No dia da FM, são ofertadas formações mais pontuais, isto é, são realizadas
formações com os coordenadores de grupo, com os orientadores e com os avaliadores.
Essas formações são direcionadas para a execução das tarefas no dia da Feira, como,
por exemplo, entender o processo avaliativo, a ficha de avaliação e seus critérios, com
destaque, sempre, para a não meritocracia, a exaltação da socialização e o
compartilhamento de experiências.
Para além das formações ofertadas pela CPFM, a formação acontece durante
toda a Feira. São orientadores que observam outros trabalhos e compartilham
experiências; são avaliadores que também são professores e que, ao avaliarem,
buscam aprimorar seus próprios conhecimentos.
Após a Feira, a formação se dá no ato em que os professores retornam para as
salas de aula e colocam em prática o que vivenciaram. Experimentam, fazem ajustes
e ampliam seus conhecimentos, tanto específicos como de metodologias de ensino e
de avaliação, num processo de formação continuada.
Percurso metodológico
Firmesno propósito de investigar fenômenos sociais e na busca por dados mais
descritivos que primassem pelo significado dado às ações, a pesquisa qualitativa se fez
presente nas perspectivas discutidas na pesquisa apresentada neste artigo. Nesse sentido, o
estudo está em consonância com Bogdan e Biklen (1994), segundo os quais esse tipo de
abordagem tem sido utilizado cada vez mais para estudar tais fenômenos, favorecendo o
diálogo crítico e aprofundamento da realidade. Fundamentamo-nos, também, em
D’Ambrósio (2004, p. 21), para quem a pesquisa qualitativa “lida e dá atenção às pessoas e
às suas idéias (sic), procura fazer sentido de discursos e narrativas que estariam silenciosas”.
O primeiro momento se constituiu no levantamento de publicações que tiveram
tivessem, como mote, a CPFM e a formação de professores. Analisamos os Anais de 6 (seis)
Seminários de Avaliação das FM, 5 (cinco) livros publicados, artigos, teses e dissertações
que abordaram a formação de professores e/ou a CPFM.
Num segundo momento, com o objetivo de perceber as concepções dosmembros da
Comissão Permanente referentes ao seu papel e a relação entre a Comissão e a Formação de
Professores, elaboramos um questionário online. Para atingir esses sujeitos, primeiramente,
empreendemos uma busca ao banco de dados de membros das CPFM Catarinense e
Nacional. A partir dessa busca, enviamos, a 53 membros da Comissão, e-mails com convite
para participar da pesquisa. O convite foi individual, com o cuidado de chamar a atenção
para a importância da participação nesse processo. Obtivemos14 devolutivas, sendo 5
(cinco) membros das CPFM Nacional e Estadual, 4 (quatro) somente da Nacional e 5 (cinco)
somente da Catarinense, sendo que um dos sujeitos participa da CPFM desde sua origem em
2001.
O questionário foi organizado com 4 (quatro) questões abertas com a intenção de
compreender o papel da CPFM: 1) Você percebe diferenciais entre as Feiras de Matemática
e outros eventos escolares? Solicitamos que descreva detalhadamente; 2) Se não existisse a
Comissão Permanente, como seriam as Feiras de Matemática?;3) Há relação entre a
13
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Comissão Permanente das Feiras de Matemática e a formação de professores? Solicitamos
que descreva com mais detalhes; e 4) Como você percebe a atuação dos membros da
Comissão Permanente nas Feiras de Matemática e na sua região?
Na escolha e na composição desse instrumento, tomou-se o cuidado de permitir aos
sujeitos que tivessem a oportunidade de emitir suas opiniões e questionamentos (DEMO,
2011; LÜDKE e ANDRÉ, 2012, MINAYO, 2012; BOGDAN e BIKLEN, 1994)
As respostas foram analisadas conforme as orientações da Análise Textual
Discursiva (MORAES, 2016), sendo grupalizadas em unidades de significado por meio de
duas categorias emergentes: Ampliada e Reducionista. As categorias foram denominadas a
partir da discussão Alfabetização Científica e Tecnológica, de Auler e Delizoicov (2001), e
o agrupamento de elementos semelhantes (MORAES e GALIAZI, 2007) emergiu das falas
dos sujeitos da pesquisa.
A categoria Reducionista compreende a CPFM de forma apenas sistemática,
burocratizada, com regras predeterminadas. Desse modo, não percebe as interferências
diretas e indiretas da CPFM no processo de gestão colaborativa das FM e da formação dos
professores. Apresenta exaltação da metodologia à perspectiva da racionalidade técnica,
numa visão linear, rígida e cumulativa quanto ao conhecimento, à meritocracia e burocracia.
A categoria Ampliada percebe a CPFM como um coletivo responsável pela
manutenção dos princípios epistemológicos que permeiam as FM. Desse modo, um coletivo
que promove e garante a prática das decisões democráticas, a discussão constante dos
processos implícitos das FM como a avaliação e gestão colaborativa, que provoca e contribui
para a formação de professores como indissociabilidade entre teoria e prática e como
processo de reflexão e humanização.

Comissão Permanente das Feiras de Matemática: a compreensão sobre os princípios
das FM e a formação de professores
Nesta seção, apresentamos a análise das respostas obtidas com a aplicação do
questionário. Os sujeitos da pesquisa, os quais foram identificados com código alfanumérico
(S1 até S14), são membros da CPMF, com atuação como professores, orientadores e/ou
gestores regionais, e cujas participações compreendem o lastro temporal entre os anos de
2001 e 2018. A interlocução proveniente da parte empírica se aproxima do referencial
teórico aqui apresentado cuja centralidade das categorias de análiseencontra-se na função
desempenhada pela CPFM na formação dos professores e na manutenção dos princípios que
sustentam as FM.
Num primeiro momento, por meio da questão 1 do questionário, investigamos os
possíveis diferenciais entre as FM e outros eventos escolares. Entre os sujeitos, 01 (um) não
se sentiu em condições de responder à questão. Os demais compreendem que há diferenças
significativas. É o caso, por exemplo, de S3 e S12:
S3: A diferença está, especialmente, nos princípios de colaboração e socialização.
S12: Existem diferenças de concepções. As feiras de matemática têm caráter público, gratuito, com
premiação para todos os trabalhos, busca não promover a competição, mas sim a socialização.

No sentido apresentado, as FM diferem dos demais eventos pelos princípios de sua
origem, anunciados por Zermiani (1996), Abreu (1996) e Floriani (1996). Sobre a Avaliação,
Breuckman (1996) já discutia o caráter não classificatório, o que permaneceu latente, em
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todos os momentos democráticos, nas assembleias e seminários. O fato de ser gratuita e estar
aberta para todos os níveis e redes de ensinopermite a acessibilidade a quem tem interesse
de participar. Com relação ao princípio colaborativo, a discussão nas produções teve certa
timidez e, inicialmente, era usado o termo “cooperativo” (Oliveira et al, 2013). A partir de
2016, pela essência do conceito de colaboração, Civiero, Oliveira e Piehowiak (2016),
Oliveira e Santos (2017) e Oliveira, Civiero e Possamai (2019) aprofundaram a discussão.
Outro princípio que aparece, na fala dos sujeitos, é a valorização de todos os
trabalhos, numa perspectiva de compartilhamento do ensino da matemática nas escolas,
sendo que a premiação é para todos os trabalhos, o que envolve a avaliação de maneira direta.
A esse respeito, temos S2 e S7 que, respectivamente, remeteram suas falas ao processo
avaliativo:
S2: Busca-se sempre, nas Feiras de Matemática, diminuir ao máximo a questão competitiva e salientar
a importância da participação para socializar o trabalho desenvolvido e aprimorá-lo ainda mais, com
as trocas de experiência e as sugestões recebidas dos visitantes e avaliadores. A grande maioria dos
eventos escolares apresentam um viés quantitativo, buscando salientar qual é o melhor trabalho,
desenvolvendo assim a competitividade entre os participantes e não a colaboração.
S7: As diferenças são imensas, desde o processo de organização, realização, avaliação, até a
premiação. A existência dessa comissão permanente já é um dos principais diferenciais, porque não é
algo organizado exclusivamente para ‘aquele’ evento especíﬁco, e sim, um grupo que discute sempre
sobre os pontos gerais que dão sustentabilidade para a permanência do evento da Feira de Matemática.
No tocante à avaliação dos trabalhos, o fato dos professores orientadores estarem envolvidos e
participando ativamente, já é um grande diferencial. Em outros eventos, apenas são chamados
avaliadores externos, de universidades, sem dar a chance do professor orientador participar do
processo e poder, assim, estar avaliando, se autoavaliando e percebendo em que seus alunos estarão
sendo avaliados. [...] Ou seja, não é uma avaliação classiﬁcatória em que apenas aqueles que se
destacam, que são os ‘primeiros’ colocados, são agraciados. Como poder dizer que um trabalho que
foi construído no ‘chão da escola’, com todas as suas especiﬁcidades, pode ser melhor, ou pior que
outro? Cada um, na sua forma de construção, realidade, tem as suas qualidades, aprendizagens, e
principalmente formação de alunos em relação à temática escolhida.

As falas supramencionadas apresentam o diferencial,principalmente, no
processo de avaliação dos trabalhos, no que tange ao coletivo colaborativo que constitui a
organização de uma FM e à defesa do processo de avaliação para além da parte técnica e
classificatória. Ambas chamam a atenção para o processo de avaliação diferenciado, o qual
é discutido desde a origem, conforme afirma Abreu (1996, p.19):
[...] a avaliação dos trabalhos, feita por um grupo de professores, não
privilegiava a concorrência ou a premiação nem pretendia incentivar a
competição entre os alunos. A avaliação feita por uma comissão tinha por
objetivo contribuir para o aprimoramento dos trabalhos e subsidiar
teoricamente alunos e professores para execução de novos projetos.

Evidenciamos, na fala de S7, a participação do orientador na avaliação. Nessa
direção,Guerra, Oliveira, Araújo e Piehowiack (2017, p. 20) investigaram, na formação dos
professores orientadores, a sua participação no processo de avaliação. Apontam os autores
“que a avaliação contribui para a formação de professores orientadores, para o
desenvolvimento de sua criticidade e aprofundamento do seu conhecimento, o que interfere
no exercício da docência e amplia a aplicabilidade em sala de aula”. Em outras palavras, nas
FM, há a valorização do processo em detrimento do produto.
Revelada a percepção dos sujeitos sobre os princípios que diferenciam as FM dos
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demais eventos, apresentamos, no Quadro 2, as compreensões dos sujeitos da pesquisa sobre
a função da CPFM nas FM advindas das questões 2 e 4 do questionário aplicado. As
respostas foram analisadas e organizadas em unidades de significado.
Quadro 2 – Contribuições da CPFM para as Feiras de Matemática
Categorias

Unidades de Significado

Reducionista

-ACPFM é um espaço para resolução de burocracias: distribuição de vagas, regimento,
cronograma; orientação de elaboração de resumo. - Possibilidade de participação de
trabalhos em outras etapas. - Atuação desconectada dos membros da CPFM e membros
desiguais.

Ampliada

- Garantia dos princípios de socialização e colaborativo na gestão e processo de
avaliação: premiação para todos os trabalhos.- Acessibilidade de todos os níveis e redes
de ensino à participação, por meio da gratuidade e fornecimento do alojamento e
alimentação.- Tomada de decisões de forma democrática. -Articulação e realização das
comunicações com as regiões.- Representatividade de várias instituições. -Caráter
público. -Aspecto democrático: discussão coletiva e deliberativa nos Seminários. Expansão das FM aos demais estados brasileiros. -Referência para o trabalho
pedagógico nas escolas e municípios.
Fonte: as autoras

O exposto no Quadro 1 permite perceber que os membros da CPFM, de um modo
geral, compreendem a importância da Comissão para a continuidade das FM. A manutenção
dos princípios e sua organicidade são recorrentes nas falas dos seus membros:
S2: Acredito que a Comissão Permanente contribui para que todos os processos envolvendo a mesma
sejam colaborativos. Caso ela não existisse este processo seria muito mais trabalhoso e as decisões
acabariam sendo tomadas por uma única instituição.
S4: Penso que a CP [Comissão Permanente] garante que os princípios e procedimentos das Feiras
sejam refletidos e discutidos de forma coletiva e ainda possibilitam que esses sejam respeitados por
todos aqueles que desejam organizar Feiras de Matemática. Assim, a não existência dessa Comissão
poderia ocasionar uma ruptura de princípios e procedimentos, descaracterizando o movimento das
Feiras de Matemática.

Os extratos das falas de S2 e S4 apontam que a CPFM garante os princípios das
FM, bem como a apresentam como um grupo colaborativo que é imprescindível para a
continuidade das FM nos âmbitos regional, estadual e nacional. Entre os princípios, S2
ressalta a importância da referida Comissão para ampliação das instituições envolvidas. Já
S4 apresenta as interferências e defesa dos aspectos democráticos de tomada de decisão,
reflexão e discussão. Essas proposições coadunam com Oliveira et al (2013) e Oliveira,
Civiero e Possamai (2019).
No que tange aos aspectos democráticos, os sujeitos fazem menção aos seminários,
mas não fazem menção às assembleias com os orientadores no final de cada FM:
S10: O Seminário deveria ocorrer mais vezes, para debatermos mais os rumos das feiras. Creio também
que deva haver mais investimentos em pesquisas acerca dos impactos das feiras nas escolas, alunos,
professores e comunidade, o que vai para além de trabalhos descritivos ou relatos de experiências. Em
minha opinião, para que as feiras sejam inseridas em políticas públicas dos Estados, será necessário
apresentar que os alunos aprendem mais e melhor, matemática e outras disciplinas, a partir da
realização das feiras. Creio que isso seja um grande desaﬁo da comissão.

No sentido apresentado por S10, o Seminário Nacional de Avaliação das FM, com
seis edições ocorridas, é um espaço democrático de debate sobre os rumos das FM. Na VI
edição do Seminário, foi apontada a necessidade de expandir as FM em paralelo à realização
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de pesquisas, sendo essa última premissa para sua inserção em políticas públicas. Sobre esse
aspecto, percebemos um aumento de interesse pela pesquisa6 tendo, como mote, as FM nos
últimos 5 (cinco) anos, havendo, porém, muito a se investigar.
Ao mesmo tempo em que alguns membros concebem a CPFMnuma perspectiva
ampliada, há outros que a percebem sob uma visão mais técnica, voltada para a
disseminação de métodos. É o caso de S9.
S9: Acredito que a maior contribuição da comissão está no método da elaboração dos resumos.

O posicionamentode S9 mostra-se restrito ao método, estando o foco na
qualificação da escrita dos resumos, o que sugere uma preocupação tão somente com os
aspectos técnicos. A respeito desse aspecto, defendemos que o papel da CPFM se estenda
para além dos aspectos técnicos, isto é, há necessidade de que auxilie na organicidade, sem,
entretanto, se constituir como essência das Feiras e, muito menos, como um entrave para a
participação de docentes e estudantes nas FM.
Ainda, há sujeitos que fazem a reflexão sobre o foco das reuniões da CPFM:
S4: Atualmente as reuniões têm se tornado mais um espaço para resolver burocracias do que para se
reﬂetir aspectos das Feiras.

O pronunciamento de S4 alerta para uma revisão da forma como são realizadas as
reuniões da CPFM, as quais, segundo o apontado, se enquadra na categoria Reducionista.
Esse alerta nos faz retomar momentos históricos desse Movimento em Rede das FM. Houve,
por exemplo, momentos de reunião da CPFM em que aconteceu formação para os membros,
com possibilidade de serem multiplicadores das formações nas regiões. Ademais, e mister
que a reunião seja um espaço que proporcione reflexão epistemológica e pedagógica sobre
avaliação, orientação de trabalhos, divulgação, formação de comissões permanentes nas
regiões, entre outros. Um exemplo dissoocorreu no ano de 2014, quando, nas reuniões da
CPFM, foram reservados horários para ser trabalhada a parte presencial do quinto Curso de
Aperfeiçoamento sobre Feiras de Matemática, o qual se constituía dos módulos
“Organização de Feiras” e “Construção de Trabalhos”. Consideramos relevante mencionar
que o referido curso foi resultado de uma das deliberações da Assembleia da XXIX Feira
Catarinense de Matemática. Assim, a reflexão de S4 é de extrema importância para que as
reuniões da CPMFsejam questionadas e avaliadas.
Os dois fragmentos da fala de S4denotam que esse sujeito está preocupado com o
processo de continuidade e quepossa ter tido o cuidado de chamar a atenção para que não
ocorra aburocratização das reuniões e, dessa forma, caminhem apenas para atividades mais
técnicas da CPFM. Além disso, S4, com sua fala, fez com que nossa atenção se voltasse para
as palavras de S7:
S7: Vejo que a comissão permanente tem muitos membros e que, às vezes vai mudando, entram uns e
saem outros. Porém, tem aqueles que estão desde o começo de sua criação que, acredito eu, são os que
dão sustentação para que as Feiras tenham chegado onde chegou. Estão ﬁrmes nos propósitos e

Desde 1985, há produções – livros e artigos publicados em eventos – no sentido de implementar, conceituar e
esclarecer princípios norteadores. Desde a origem da Feira, houve o cuidado, pelo Professor Vilmar José
Zermiani, e após, pela CPFM, quanto aosregistros, em anais, dos trabalhos das Feiras,das atas das reuniões da
CPFM e dos seminários de avaliação. No que se refere a pesquisas concluídas, em forma de tese ou dissertação,
somam 6 (seis), sendo uma delas tese. Não houve artigo publicado sobre FM em revista qualificada anterior a
2014.
6
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princípios das Feiras, lutando para que, com a expansão das mesmas para todo o território nacional,
sejam mantidos. É uma atuação extremamente necessária. [...].

Como já dito, dos quinze membros da CPFM de SC de 2001, seis permanecem na
comissão, buscando refletir sobre a manutenção do coletivo colaborativo e o processo
democrático –, sobre a importância das assembleias e seminários, o cuidado com a
manutenção dos princípios no processo de expansão, a formação de professores, entre outros,
quanto resgatar esses princípios. Porém, a entrada de novos membros renova ideias, práticas
e formações.Entre as atuações da CPFM, a formação de professores é também citadapor
mais de 50% dos sujeitos.
S13: A comissão atua diretamente na formação de professores e organização da feira regional.
S14: A representante da GERED é apaixonada pelas Feiras e mesmo fora de sala de aula, sempre
busca parceria para formação de professores.

As falas de S13 e S14 descortinam a presença da formação de professores nas regiões,
sendo que os articuladores e formadores participam da CPFM. Nesse sentido, remetem à
aproximação entre a Comissão e as escolas e professores que orientam trabalhos.
Para adentrar no objetivo principal da pesquisa ora apresentada– identificar junto aos
membros da CPFM Nacional e Catarinense, a relação e as contribuições entre a CPFM e a
formação de professores– os sujeitos foram instigados a responder à questão 3, já
mencionada: Há relação entre a Comissão Permanente das Feiras de Matemática e a
formação de professores? Solicitamos que descreva com mais detalhes.
Como já foi possível perceber, nas questões discutidas anteriormente, quando se
apresenta a função da CPFM, a formação de professores é citada.Para explorar essa
questão,organizamos o Quadro 3.
Quadro 3 – Relação entre aCPFM e a formação de professores
Categorias

Unidades de Significado

Reducionista

- Proposição do Seminário.- Êxito nas apresentações e publicações nas feiras nacionais
e formação de avaliadores.

Ampliada

- Formação com a mesma linguagem sobre ações e procedimentos. - Parcerias com as
Gerências Regionais de Educação e Secretarias Municipais de Educação.Entendimento
dos princípios do movimento.Linhas de atuação da Comissão Permanente refere-se à
formação de professores.Princípios de melhorias, formação crítica.Tomada de decisão
construída e compartilhada. -Aproximação aos professores.-Diálogo. - Espaço
formativo.- Suporte para os professores desenvolverem os projetos.
Fonte: as autoras

As unidades de significadoexpostas no Quadro 3 nos auxiliaram a perceber a
dimensão da relação entre a CPFM e a formação de professores. Usamos as mesmas
categorias, Reducionista e Ampliada, pois ambas as categorias nos auxiliam a identificar as
percepções dos membros da Comissão.
Vemos como clarificado que a formação de professores é concebida como uma
função da CPMF. Entretanto, nem todo os membros têm a visão ampliada sobre esse aspecto.
Se a formação de professores nas FM tem caráter amplo e reflexivo, entendemos com visão
reducionista aqueles que só observam a formação no ato da Feira e com o objetivo prático
para que a Feira aconteça. Da mesma forma, há aqueles que entendem a formação somente
durante as reuniões ou até mesmo sabem que existe a formação, mas não concebem o
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processo.
S8: Consigo perceber uma relação entre o movimento das Feiras de Matemática e a formação de
professores sim, mas não sou capaz, no momento, de identificar que contribuições são de fato provenientes da
Comissão Permanente.
S14: Muitos dos acordos feitos nessas reuniões são pensando nos participantes (professores e
estudantes). A organização e gestão das feiras é para que os participantes tenham êxito nas apresentações e
publicações.

S8 chama a atenção para a necessidade de a CPFM avaliar e ampliar a formação de
professores como uma função central dessa Comissão. No posicionamento de S14 – que
atribui à formação de professoreso “êxito” nas apresentações e publicações – a compreensão
remete a um caráter assistencialista que pode estar atendendo apenas à formação de técnicas
e métodos, se distanciando dos princípios colaborativo e de formação reflexiva relacionada
com a Educação Matemática de quem participa das FM.
Um membro da Comissão participante deste estudo traz à tona a necessidade de rever
a formação de professores nas reuniões da CPFM:
S5: Não vejo a formação de professores como sendo tema recorrente nas reuniões. Penso que as
preocupações maiores são os aspectos estruturais e logísticos ligados ao evento.

A fala de S5 vem ao encontro de uma prática que já foi recorrente nas reuniões da
CPFM e que consideramos que precise ser retomada: a formação sobre a escrita do resumo
estendido que aconteceu em uma reunião em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sede da XXX
Feira Catarinense de Matemática. Tal formação aconteceu pela mudança que, aprovada, no
V Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática,mudou a publicação,
nos anais do evento, de resumo simples para resumo estendido. É tema polêmico, se
considerarmos quealguns professores têm resistência para escrever. Isso porque,
parafraseando Skovsmose (2008), toda mudança traz incertezas e nos coloca em uma zona
de risco. Nessa situação, diante do desafio de ampliar a escrita dos resumos, a formação
realizada com os membros da CPFM foi essencialpara que eles pudessem repassar para os
professores da sua região e, assim, vencer mais um obstáculo.
A visão ampliada, em relação à CPFM e à formação de professores, de alguns
membros da Comissão pode ser percebida nas seguintes falas:
S3: É a Comissão Permanente que mobiliza professores e escolas das diversas regiões fazendo com
que a Feira se torne motivo e motivador para o desenvolvimento de projetos de ensino diferenciados .
S6: Sim, pois uma das linhas de atuação da Comissão Permanente refere-se a formação de
professores. Assim há a preocupação de inserir gradativamente o professor na organização de um projeto, na
escrita de texto científico, tendo como pano de fundo o aprimoramento da prática pedagógica deste professor
que participa das Feiras de Matemática.

As falas supramencionadas se aproximam da concepção de formação crítica para os
professores que trate de questões para além das específicas das FM, sejam elas
metodológicas ou estruturais. As formações podem desempenhar o papel de provocar
mudanças nas práticas pedagógicas, ou seja, transformar o ensino de matemática para que
ocorra por meio de projetos, investigações e inquéritos, possibilitando que as questões
contemporâneas adentrem a sala de aula.
Todavia, as críticas a esse respeito são contundentes e merecem uma reflexão,
conforme apontam as palavras de S4:
S4: não vejo uma ação efetiva que coordene as ações de formação seja em nível estadual ou nacional.
O que ocorre é que membros da CP organizam ações de formação, mas nem sempre vinculadas a CP. Penso
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que para que essa relação seja fortalecida se torna necessário o estabelecimento de uma comissão de
formação vinculada à CP, buscando atuar na formação de formadores e no acompanhamento das formações
realizadas, buscando verificar, por exemplo, quais resultados tem sido obtidos e como aperfeiçoá-las.

S4aponta uma lacuna na CPFM: ao mesmo tempo em que se tem a formação de
professores, tal formação parece estar desconectada dessa Comissão. Isso nos leva a
questionar o porquê desse sentimentoe, ao mesmo tempo,suscita a reflexão sobre a
necessidade de uma reunião para tratar desse assunto.
Na mesma linha de pensamento de S4, S12 lança um desafio que merece ser
considerado:
S12:[...] entende que poderia haver um programa de formação, que contribuísse em ações diretas em
sala de aula dos professores.

A provocação de constituir um programa de formação é fundamental para que se
possa compartilhar e garantir os princípios das FM e, ao mesmo tempo atuar como campo
de ensino junto aos professores que ensinam matemática.
S9 também propõe algo inusitado:
S9: Acredito que a formação na feira pode ser utilizada como estratégia para uma aproximação com
os professores, porque o diálogo se dá de forma horizontal e com foco em resultados de sala de aula exitosos.
Esse diálogo pode estimular os professores a participarem de cursos de formação continuada ou mesmo de
pós-graduação. Além disso, a feira pode se tornar um espaço formativo, no qual poderá haver cursos, oficinas,
mesas-redondas etc...

A provocação de S9, todavia, requer uma mudança na estrutura que hoje há nas FM.
Será possível? É viável, num espaço onde cada professor é responsável por seus estudantes?
Quais serão os ganhos para a formação dos professores? Ficam as questões para debates e
reflexões futuras.

Considerações Finais
Atingimos o objetivo de identificar, por meio de questionário aplicado aos membros
da CPFM Nacional e Catarinense, a relação e as contribuições entre a CPFM e a formação
de professores, sendo também possível evidenciar os aportes dessa comissão referentes à
manutenção e disseminação dos princípios das FM.
Após análise dos dados obtidos com o questionário e do levantamento de publicações
sobre a CPFM e a formação de professores, podemos afirmar que a CPFM exerce
fundamental função na manutenção e disseminação dos princípios das FM. Todavia, se faz
emergente discutir, na Comissão, sobre a forma pretendida para as reuniões e, no coletivo
colaborativo, deliberar sobre os rumos a serem tomados e fortalecidos.
Da mesma maneira, os membros da CPFM concebem a formação de professores
como uma das linhas de frente da Comissão.Assim, a formação para as FMpode ser um
processo de formação continuada para os professores que dela participam, se instigados,
constantemente, a fazer a reflexão crítica sobre a sua prática, aproveitando a interação
possibilitada pelas propostas de investigação em sala de aula econcebendo essa experiência
a partir da pesquisa sobre a própria prática para o trabalho em sala de aula.
Dessa forma, as formações de professores fomentadas pelas FM têm potencial para
provocar certa maturação da concepção epistemológica crítica dos professores e dos
estudantes, que, por sua vez, poderão transformar o ensino-aprendizagem da matemática,
bem como de outras áreas do conhecimento.
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Entretanto, defendemos que a formação de professores, organizada e
desenvolvida pela CPFM, precisa ser questionada constantemente para que não se
torne acrítica. Deve ser um espaço para acolhida, para discussões e reflexões, com o
intuito de aprimorar os conhecimentos específicos e os tecnológicos que permeiam
as FM. Entretanto, para além disso, é premente explorar o conhecimento reflexivo,
aquele que provoca uma visão ampliada de mundo, a tomada de decisões e
posicionamentos nessa sociedade cada vez mais ávida da superação das
desigualdades sociais.
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