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RESUMO
As Feiras de Matemática (FM) já se transformaram em um evento consolidado. Existem há trinta e cinco anos
em Santa Catarina, há treze anos na Bahia e, há pouco mais de cinco anos, em outros estados da Federação. Ao
considerar essa expansão, realizamos um estudo que teve, como objetivo, analisar as pesquisas que as tiveram
como foco de estudo. Para tanto, realizamos, no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), um levantamento, do período de 1996 a 2016, de teses e dissertações, discussões e
registros que indicassem a contribuição das FM para as disciplinas dessa área e, mais importante, para a
formação de professores e estudantes participantes desses eventos. Encontramos seis trabalhos com a temática
em questão que apontam a relevância das FM para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da
Matemática, para a motivação dos educandos nas aulas e para o auxílio à melhoria da prática pedagógica dos
professores. Para além disso, fizemos o seguinte registro preliminar: nas Feiras de Matemática, existe uma
relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e as questões contemporâneas que, favorável para uma
formação crítica dos participantes, constitui objeto de uma pesquisa mais profunda que ora empreendemos.
Palavras-chave: Feira de Matemática; pesquisas acadêmicas; Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS);
variáveis contemporâneas; processo civilizatório.

ABSTRACT
The Mathematics Fairs (FM) have already become a consolidated event. There have been thirty-five years in
Santa Catarina, and thirteen years in Bahia and just over five years ago, in other states of the Federation.
Considering this expansion, we realized a study that aimed to analyze the researches that focused on them.
Therefore, we reserach in the Portal of Coordination and Improvement of Superior Level People (CAPES), a
survey, from 1996 to 2016, of theses and dissertations, discussions and records that indicated the contribution
of FM to the disciplines of this areas and, more importantly, for the teachers and students participants formation
in this events. We found six papers with the thematic in issue that point the relevance of the FM to the teaching
and learning mathematics development, for the motivation of learners in the classes and to help the
improvement of teachers pedagogical practice. Besides that, we made the following preliminary record: in
mathematics fairs, there is a relationship between Science, Technology and Society (CTS) and the
contemporary issues that, favorable for a critical training of participants, is the object of a deeper research that
we have undertaken.
Keywords: Mathematics Fairs; Academic Research; Science, Technology and Society (CTS); contemporary
variables; civilization process.
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Introdução
Em diversas cidades do Brasil, a comunidade local vivencia um movimento
importante da economia popular, as “feiras livres1”, que se configuram como espaços ricos
de compartilhamentos de experiências, com características que lhes são peculiares:
encontros, sons, movimentos, amores, aromas e cores dividindo o mesmo espaço. O termo
feira deriva do latim feria que, traduzido, significa dia de festa. Elas são manifestações
socioculturais e econômicas, provenientes dos agrupamentos de pessoas e barracas, onde
podem ser comercializados, nas ruas ou em campos, diversos tipos de produtos (alimentos,
roupas, sapatos, acessórios de casa, artesanato, dentre outros). A feira foi utilizada como
espaço de acolhida e efetivação de transações cujas mercadorias geralmente possuíam preços
mais baixos (COLLA et all., 2007; COÊLHO e PINHEIRO, 2009).
Semelhante a esse movimento de feira, compartilhando experiências, curiosidades e
aprendizados, existem, também, no campo educacional, eventos como mostras científicas,
feiras de ciência e tecnologia, feiras interdisciplinares, clubes de ciências, entre outros, que
funcionam como espaços de divulgação da produção científica ou práticas de sala de aula.
Tais eventos, têm como objetivo, contribuir para a publicização, o ensino e a aprendizagem
de alguma área do conhecimento. Também podem servir como espaço de acolhida,
compartilhamento e efetivação do conhecimento, seja matemático ou de outra área,
envolvendo estudantes, professores e comunidade.
No sentido exposto, temos as Feiras de Ciências e as de Matemática que se
caracterizam por apresentarem trabalhos resultantes de projetos de pesquisa desenvolvidos
em sala de aula e/ou fora dela. Porém, as feiras citadas podem apresentar concepções
diferentes no que tange à sua estrutura organizativa e formativa, apesar de se apresentarem
como ferramenta educacional e pedagógica promotoras de autoria, tanto de estudantes
quanto de seus professores.
Segundo Mancuso (2006), as Feiras de Ciências que surgiram no Brasil na década de
1960, caracterizavam-se por apresentarem trabalhos resultantes de experiências vivenciadas
especificamente para essa exposição, fora da sala de aula. Além disso, segundo o Programa
Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica (FENACEB), ao apresentar
histórico sobre as Feiras de Ciências, o caráter competitivo permeava a realização desse
evento. Nessa direção, a I Feira Nacional de Ciências (I FENACI), realizada de 22 a 29 de
setembro de 1969, no Rio de Janeiro, assim determinava: “A competição será feita entre os
melhores trabalhos apresentados, que estarão concorrendo, não só a prêmios (...) como
bolsas de estudo e aperfeiçoamento”. (BRASIL, 1969, p.7, apud MANCUSO, 2006, p. 34,
grifos nosso). Portanto, apenas os primeiros lugares eram premiados, o que acontece até os
dias atuais, seja em Feira de Ciências escolar, municipal, regional, estadual ou nacional.
Diferente do que ocorre nas Feiras de Ciências quanto à premiação, nas FM, existe a
busca pelo distanciamento da competição em prol da colaboração entre os gestores e entre
todos os sujeitos envolvidos nesse movimento. Nelas, a Matemática é compartilhada em
projetos de iniciação científica que são desenvolvidos e socializados, “com propósito de
“As feiras são fenômenos econômicos sociais (sic) muito antigos e já eram conhecidas dos Gregos e Romanos.
Entre os Romanos, por causa das implicações de ordem pública que as feiras tinham, estabeleceu-se que as
regras de sua criação e funcionamento dependiam da intervenção e garantia do estado. O papel das feiras
tornou-se verdadeiramente importante a partir da chamada revolução comercial, ou seja, do século XI. Daí
em diante, seu número foi sempre aumentando até o século XIII". (Enciclopédia Luso-Brasileira - 1995, Vol.
8 pg. 502).
1
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transformar as atividades escolares em verdadeiros laboratórios vivos de aprendizagem
científica, co-participada (sic) pela comunidade”. (ZERMIANI, 1996, p. 4), sendo, portanto,
um evento de natureza didático-científica.
Outro aspecto a ser apontado é que as FM, para Floriani e Zermiani, possuíam,
quando de sua criação, os seguintes objetivos: proporcionar maior integração entre a
Matemática e as demais disciplinas; valorizar o ensino científico em sala de aula (dentro ou
fora dela); ter o professor como mediador do processo e o aluno como o sujeito das etapas
da pesquisa.
A partir do contexto exposto, realizamos a pesquisa ora apresentada - cujo objetivo
foi analisar as pesquisas que tiveram as FM como foco de estudo - e a apresentamos nesse
artigo. No tópico inicial, traçamos o percurso metodológico para o trabalho e, em seguida,
trazemos as pesquisas desenvolvidas no período de 1996 a 2016, apresentando o foco de
discussão e os resultados sobre o evento. Posterior a isso, abordamos a Feira de Matemática
e a sua relação com CTS. Por fim, tecemos algumas considerações sobre as Feiras de
Matemática como um possível espaço de discussão sobre o processo civilizatório
contemporâneo em pesquisas futuras.
Percurso Metodológico
No estudo ora apresentado, que faz parte de uma pesquisa doutoral em andamento
sobre as Feiras de Matemática, pretendemos responder à seguinte questão: Quais os
resultados obtidos pelas pesquisas acadêmicas (identificadas no portal da CAPES) que
tiveram como foco as Feiras de Matemática? Para tanto, fizemos uma busca por essas
produções que tiveram esse evento como foco. Fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre a
produção existente, a partir de um levantamento no Portal da CAPES, utilizando a palavrachave “Feira de Matemática”. Entre teses e dissertações, encontramos seis trabalhos que
tiveram as FM como objeto de estudo. (Quadro 1)
Quadro 1 – Teses e Dissertações de 1996 a 2016 sobre Feiras de Matemática
disponibilizadas no Portal da CAPES
TIPO
ANO AUTOR(A)
TÍTULO
Dissertação 2018 ASSUNÇÃO,
Grupo de professores em um Projeto de Feiras
Edjane Mota
de Matemática: Contribuições para a Prática
Docente
Dissertação 2018 SILVA, Francisco Espaço de socialização de saberes e inovação
Almeira
curricular do professor de Matemática: a
primeira Feira Estadual de Matemática do Acre.
Tese
2014 SILVA, Viviane
Narrativas de Professoras que ensinam
Clotilde
Matemática na Região de Blumenau (SC): sobre
as Feiras Catarinenses de Matemática e as
práticas e concepções sobre ensino e
aprendizagem Matemática.
Dissertação 2009 SOUZA, Carla
Feiras
Catarinenses
de
Matemática:
Peres
contribuições para inclusão escolar de um grupo
de alunos com déficit intelectual.
Dissertação 2005 SOARES, Rita de Feira de Matemática como agente estimulador
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para a aprendizagem de Matemática.
Avaliação
dos
projetos
de
extensão
desenvolvidos pelo Laboratório de Matemática
da FURB.

Fonte: Os autores a partir dos dados encontrados no Portal da Capes.

Cabe ressaltar que as FM tiveram sua origem na Fundação Universidade Regional de
Blumenau (FURB), Blumenau, Santa Catarina (SC), no ano de 1985, fruto da iniciativa de
egressos de um Curso de Especialização em Educação e Ciências, e objetivavam promover
maior integração entre a Matemática e as demais disciplinas. Além disso, “as feiras
promovem a socialização de práticas escolares de ensino e investigação, a busca dos
professores por estratégias pedagógicas que façam a interface entre o conhecimento
matemático e a realidade”. (HOELLER, et all, 2015, p. 11)
Foram criadas como um possível instrumento educacional de não elitização da
Matemática. Seus idealizadores, Vilmar José Zermiani e José Valdir Floriani, defendiam a
realização de uma Feira especificamente de Matemática, independente das Feiras de
Ciências. Isso porque, até aquele período, os projetos de Matemática eram apresentados nas
Feiras de Ciências que funcionavam como atividades complementares e eram desenvolvidas
em sala de aula. Essas FM serviriam para apresentação de trabalhos que fossem fruto de uma
atividade pedagógica desenvolvida para/com os estudantes de cada turma. Nesse sentido,
poderiam entrar elementos do contexto social e cultural dos estudantes que os motivassem a
participar em busca de respostas para problemas de sua realidade, com temas escolhidos por
eles ou sugeridos pelos professores.
Os idealizadores vislumbravam a participação efetiva dos protagonistas, cujas
deliberações eram tomadas por meio de assembleias, com vistas a pensar em melhorias para
o desenvolvimento do evento. Nessas assembleias, que funcionam desde a implantação em
1985 até os dias atuais, é discutido tudo que envolve o movimento das FM: o processo de
orientação dos projetos; a formação dos professores antes e durante as feiras; o procedimento
de avaliação dos trabalhos; as formas de registros da avaliação; o trabalho coletivo na
avaliação e a melhoria de estrutura, entre outros. Como um evento consolidado, existem há
trinta e cinco anos em Santa Catarina, há treze anos na Bahia e, há pouco mais de cinco anos,
em outros estados da Federação. Ao considerar essa expansão, necessário se faz investigar a
natureza de sua organização e de suas contribuições, a partir das pesquisas já realizadas sobre
o tema.
Após esse levantamento, usamos a leitura como técnica, procurando identificar as
informações e os dados principais contidos no material selecionado. Dessa forma, conforme
ensinam Sasse Lima e Mioto (2007), realizamos leituras sucessivas do material encontrado
para obter as informações e/ou dados que fossem ao encontro do objetivo de nosso estudo.
Esses autores apresentam quatro passos: a) leitura de reconhecimento do material
bibliográfico; b) leitura exploratória e seletiva (leitura rápida para conhecer e selecionar o
material encontrado); c) leitura reflexiva ou crítica (para compreensão das afirmações dos
autores e do porquê dessas afirmações); d) leitura interpretativa (para interpretação das ideias
dos autores dos estudos identificados e sua inter-relação com o nosso propósito enquanto
pesquisadores.
Dos quatro passos citados, seguimos os três primeiros para uma análise prévia das
pesquisas encontradas. Assim, realizamos uma leitura rápida no portal da CAPES para
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localização das obras, seguida da leitura exploratória e seletiva e finalizada com a leitura
reflexiva ou crítica. Cabe esclarecer que, considerando o limite de tempo, não realizamos
uma análise definitiva, mas uma primeira versão, e que a leitura interpretativa será feita
posteriormente.
As Feiras de Matemática em foco nas Pesquisas Acadêmicas de 1996 a 2016
identificadas no Portal da Capes
Silva (2018), Assunção (2018) e Soares (2005), desenvolveram pesquisas a partir da
realização de Feira de Matemática. Essas FM foram organizadas e acompanhadas com esse
propósito, sendo que Assunção (2018) apresentou trabalho como orientadora e Silva (2018)
e Soares (2005), apenas acompanharam e entrevistaram professores orientadores para
obterem seus dados. No entanto, essas experiências apresentam concepção similar e
defendem que as Feiras de Matemática estimulam o desenvolvimento de atividades para o
ensino e a aprendizagem da Matemática, melhoram a aprendizagem dos estudantes e os
motivam a participar como expositores. Para Silva (2018, p. 59) “a realização da Feira de
Matemática oportuniza socialização, produção e/ou ressignificação dos saberes docentes,
contribuindo para inovação curricular do professor”. Já Assunção (2018, p. 32) aponta que
“é possível a busca por um ensino de Matemática de qualidade, exigindo que
ressignifiquemos nossa prática pedagógica para novos rumos, novos olhares”.
No que tange à questão da avaliação dos trabalhos, embora tenha semelhança em
relação aos resultados das pesquisas de Silva (2018) e Assunção (2018), o trabalho de Soares
(2005, p. 50) destoa daquelas. A avaliação foi feita pelos próprios orientadores, além de que
“professores de áreas afins se interessaram pela Feira de Matemática e atribuíram valor
através de nota aos trabalhos dos expositores em suas disciplinas, sem terem, contudo,
participado “ativamente das reuniões ou mesmo nos dias das Feiras de Matemática”.
Portanto, não seguiram o histórico das Feiras de Matemática e as deliberações de seus
Seminários2, de que a avaliação é processual, contínua e feita por um grupo de professores
que analisam o trabalho em “diferentes aspectos, considerando critérios gerais como a
comunicação oral e escrita, o conteúdo matemático, a qualidade científica e a relevância
científico-social, e o critério específico por modalidade com ênfase ao conteúdo
matemático” (ANDRADE FILHO et all., 2017, p. 278).
Assunção (2018) teve, como objetivo investigar o envolvimento e as estratégias de
professores numa Feira de Matemática. Para essa concretização, utilizou questionários,
observações e entrevistas durante todo o processo de organização. Utilizou-se da pesquisaação, numa abordagem qualitativa, vivenciando como pesquisadora e também como uma
das professoras orientadoras que expôs trabalho na Feira Regional de Juiz de Fora, Minas
Gerais (MG). Segundo a autora, a Feira mostrou-se como uma possibilidade de fugir à
prática normal e limitada de sala de aula, além de ajudar a ampliar o currículo. Também
afirma ter atingido seu foco principal que era “compreender as expectativas que as Feiras de

2

Após alguns anos de realização das FM, os envolvidos nesse movimento, sentiram a necessidade de realização
de uma avaliação do evento, desde a organização e orientação de trabalhos até as questões específicas de
avaliação, para a tomada de decisões futuras. Poderiam, dessa forma, reunir organizadores, professores
orientadores, alunos participantes, avaliadores de trabalhos e quem mais se interessasse. Assim, já foram
realizados seis Seminários de Avaliação das Feiras de Matemática, todos em Santa Catarina: em 1993, 2006,
2009 (em Blumenau), 2001 (em Brusque), 2013 (em Rio do Sul) e 2017 (em Camboriú).
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Matemática podem provocar nos alunos e nos professores no contexto
ensino/aprendizagem de matemática” (ASSUNÇÃO, 2018, p. 52, grifo nosso).
Já Silva (2014) buscou, nas vinte e cinco edições das Feiras Catarinenses de
Matemática, analisar as concepções e as práticas, a partir da participação nessas edições, que
as professoras que ensinam Matemática tinham sobre ensino e aprendizagem da
Matemática. Com os significados atribuídos às Feiras pelas depoentes por meio da história
oral, fez a historiografia das FM e elaborou um olhar sobre elas como “lugares praticados e,
portanto, lugares em que concepções sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática se
insinuavam” (SILVA, 2014, p. 18, grifo nosso). Apesar de seu olhar estar voltado “às
questões do ensino e da aprendizagem de Matemática” (p. 15), teve uma preocupação
particular com as professoras que ensinam Matemática, assim chamadas pela literatura atual,
por atuarem especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental.
Além disso, como resultados dessas concepções, Silva (2014) destaca que as Feiras
são um espaço de formação continuada para as depoentes, além de troca de experiências
entre alunos, professores e comunidade. Para a autora, as Feiras de Matemática passaram
por “processos de transformação”, com mudanças em suas categorias, nas modalidades e nas
formas de avaliação. Sobre esse tema, expõe que a avaliação dos trabalhos das feiras já foi
classificatória; passou a ser feita por conceitos; e, atualmente, tem sido realizada de forma
contínua, processual e diagnóstica. Essa mudança teve, como objetivo, não instigar a
competição. Dessa forma, passou a ser enviada posteriormente aos orientadores para que
pudessem, junto com seus alunos, aprimorar seu trabalho.
Silva (2014, p. 208 - 210) também enfoca a avaliação, sendo que algumas de suas
depoentes mencionaram “a falta de experiência de alguns avaliadores como um ponto
negativo [...], pois a avaliação sempre será um problema devido aos vários fatores envolvidos
[...] e concordam em que é um tema que deve estar continuamente em discussão”. A respeito
da avaliação realizada durante as Feiras, segundo Civiero, Possamai e Andrade (2015, p.69),
esta “surge como um processo dinâmico e cooperativo, buscando subsidiar as ações do
professor orientador e do aluno no aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido”.
Ainda, como resultados, Silva (2014, p. 213-217) obteve que a FM oportuniza a
melhoria do trabalho dos profissionais que participam, contribui para o ensino diferencial e
desafiador com a pesquisa, e “abre para os alunos as portas da escola para a vida”, aspectos
que “são muito importantes, tanto para o desenvolvimento profissional dos professores que
dela participam, quanto para o crescimento pessoal e intelectual dos alunos”. A autora chama
a atenção para os trabalhos apresentados, que devem envolver a escola e todos os alunos da
turma, e não apenas dois ou três que os apresentarão. Com isso, todos crescem e
desenvolvem a aprendizagem.
Ainda para Silva (2018, p. 76), as FM se mostram como um “espaço favorável de
produção e/ou ressignificação de saberes e inovação curricular dos (as) professores (as) de
Matemática”, mas “que o saber fazer, um trabalho nos moldes da Feira é uma dificuldade
enfrentada por todos os professores”. Além disso, enfatiza que oportunizou às professoras
participantes, a partir das experiências vivenciadas, melhorarem suas condições intelectuais
passando a ver a Feira não só como um evento científico, mas como um espaço para a
exposição do que foi trabalhado na sala de aula.
Segundo Silva (2014), o objetivo principal das Feiras de Matemática é estimular o
desenvolvimento de atividades diferenciadas para o ensino e a aprendizagem da
Matemática no cotidiano da escola. No entanto, alguns profissionais ainda fazem pesquisas
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separadamente, com o único propósito de apresenta-los nas Feiras. Assim, as depoentes
falam da importância do trabalho “desenvolvido com toda a turma e não apenas com grupos
específicos” que é enriquecedor para professores e alunos. Porém, quando “é desenvolvido
única e exclusivamente para ser apresentado na Feira de Matemática não percebem grande
vantagem nessa iniciativa” por não trazer os mesmos resultados (SILVA, 2014, p. 219). As
Feiras, para essa autora, desenvolvem práticas sociais relacionadas à Educação Matemática
que contribuem para a formação profissional dos professores envolvidos pois, “apesar da
formação deficitária (principalmente no que diz respeito à Matemática), transformaram suas
salas de aula em práticas [...] tornadas públicas, em eventos locais, regionais e/ou estaduais
de divulgação de ensino de Matemática” (Ibid, p. 266).
Quanto à pesquisa de Soares (2005, p. 6), visou verificar em que medida a FM
“estimula a motivação, a pesquisa e a busca por novos conhecimentos”. Para tanto, montou
um projeto e realizou Feiras de Matemática na Escola Técnica Estadual Marechal
Mascarenhas de Moraes, no Município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul (RS). Essa
autora apontou, entre outros aspectos, que, na FM pesquisada, “não havia a necessidade de
o assunto pertencer à série em que o aluno estava estudando; portanto, o trabalho não
precisava versar sobre conteúdo trabalhado em aula” (Ibid, p. 61). Destacamos que isso foge
de um dos princípios das FM no que tange ao conteúdo matemático apresentado nos
trabalhos que são expostos nas Feiras de Matemática, que “devem se enquadrar, no mínimo,
no nível de escolaridade em que os alunos se encontram”, isto é, um aluno do ensino médio
não poderá trabalhar por exemplo, só com o conteúdo de “regra de três”, “porcentagem”,
entre outros, que são específicos do Ensino Fundamental (GAUER, 2004, p. 41).
Soares (2005, p. 42) igualmente explica que “alunos e professores que apresentam e
orientam trabalhos para serem expostos na Feira de Matemática vencem a barreira do medo
do fracasso, bem como se arriscam a mostrar seus trabalhos”. Já para Assunção (2018), a
orientação nas Feiras apresenta-se como um desafio para as depoentes de sua pesquisa, por
se voltarem à pesquisa para melhor atenderem aos anseios e à curiosidades dos seus alunos.
Ressaltamos que o processo de orientação de trabalhos para as FM é algo bastante discutido
em todos os Seminários de Avaliação. Isso porque a avaliação leva à “condução de um
ensino investigativo, reflexivo e exploratório, gerado pela produção e estruturação de
significados, apoiado em práticas de cooperação e ética é fundamental para a formação do
sujeito integral” (OLIVEIRA; DALLMANN, 2004, p. 85). Sobre essa questão, tanto Souza
(2009) quanto Silva (2014) e Silva (2018) não discutem esse item.
Zermiani (2002), foi pioneiro em realizar pesquisa com foco nas FM. Tratou das
Feiras Catarinense de Matemática, como projeto de extensão do Laboratório de Matemática
da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) e da avaliação do impacto desse
programa no sistema educacional catarinense. O autor expressa em seu trabalho a relevância
dessa proposta para a educação catarinense e, expõe a trajetória dos dezoito anos desse
movimento, não apenas como um evento de socialização de trabalhos, mas principalmente,
como um meio de produção de novos conhecimentos, tanto para os estudantes como para os
professores. Para ele, “é primordial não mais armazenar informações e, sim, descrevê-las,
refleti-las e depurá-las, criando novos modelos de ensino, pesquisa, extensão e,
consequentemente, novos meios de produção do conhecimento (ZERMIANI, 2002, p. 21).
Por meio de análise documental, Zermiani (2002), relata os fatos sobre as Feiras
Catarinenses de Matemática, a partir dos documentos existentes no Laboratório de
Matemática da FURB. Ao considerar que essas Feiras eram atividades extracurriculares que
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transcorriam em etapas de produção, testagem, disseminação de experiências de ensino nas
modalidades apresentadas, analisou e discutiu três categorias: processo de ensino e
aprendizagem; concepção de laboratório; e relação Universidade e Sociedade. Também
aborda que, no período de dezoito anos, não houve uma avaliação do alcance total das Feiras
nem quanto à relevância social. Quando houve alguma avaliação foi de forma isolada, por
instrumentos diferenciados e sem análise sistemática, ou seja, foram “questionários
aplicados cujas respostas ficaram sem o devido tratamento estatístico” (Ibid, p. 57), o que
mostra a necessidade de um estudo mais consistente sobre todo o processo do movimento
das Feiras de Matemática.
Zermiani (2002), aplicou um questionário a professores e estudantes, que
participaram de Feira Catarinense de Matemática no período de 1985 a 1988. Diante das
respostas, aponta que, segundo os professores, houve satisfação pessoal e participação ativa
dos alunos, interesse no desenvolvimento e exposição dos trabalhos e integração com a
comunidade e outras disciplinas. Além disso, os professores participantes de sua pesquisa
sugeriram que as feiras fossem realizadas em todas as escolas. Já os estudantes, responderam
que visitaram e gostaram de outros trabalhos expostos; que os projetos desenvolvidos
envolveram conteúdos de sua série; que, devido à participação nas feiras, passaram a gostar
mais da Matemática; que os professores orientaram para a elaboração dos trabalhos; que
outros professores e profissionais, além dos pais de alunos, também orientaram no
desenvolvimento do projeto. Isso mostra o quanto a participação numa Feira pode suscitar
mudanças tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem da Matemática.
Com compreensão similar, sobre a importância das FM, o trabalho de Souza (2009),
que versou sobre o acompanhamento do trabalho de estudantes com necessidades especiais,
aponta para a participação desses estudantes em tais Feiras e que acontece numa categoria
chamada Educação Especial, criada somente em 2004. Essa categoria tinha, como objetivo,
buscar atender, da melhor forma possível, “os alunos que apresentassem Necessidades
Educaciobnais Especiais (NEE’s), possibilitando assim sua participação e avaliações mais
justas, com pessoal capacitado” (SOUZA, 2009, p. 49).
Da mesma forma que Zermiani (2002) e Silva (2014), Souza (2009, p. 36), indica
ainda que as FM trazem “modificações, na forma de se trabalhar a Matemática nas escolas
catarinenses” e que “podem favorecer a inclusão de alunos com NEE’s no processo de
ensino e aprendizagem de Matemática”. Esses trabalhos, exclusivamente, abordaram sobre
o desenvolvimento, a organização, a avaliação e as contribuições das Feiras Catarinenses de
Matemática, ao longo de sua história, enquanto que as pesquisas de Silva (2018) e Assunção
(2018) detalharam esse mesmo processo, porém em Feiras de Matemática que foram
baseadas nos princípios das Feiras Catarinenses, e que serviram de locus para a realização
de suas pesquisas. A pesquisa de Soares (2005), por sua vez, como já mencionado, realizou
uma Feira de Matemática exclusivamente para fazer a pesquisa, não apresentando, contudo,
nenhuma relação com as Feiras originadas em 1985.
Após essa análise preliminar dessas pesquisas, entendemos que as FM parecem ter o
desafio de fortalecer a Educação Matemática Crítica (SKOSMOSE, 2009), a partir de uma
prática coerente cuja postura é trazer a escola para compartilhar conhecimentos. Diante do
processo contemporâneo em que vivemos, é urgente a articulação entre as discussões sobre
ciência, tecnologia e sociedade, aliada ao espaço escolar, em prol da promoção de uma
educação que seja crítica e transformadora. Isso deve se dar, especialmente em relação à
Matemática, uma disciplina que pode despertar isso. Dessa forma, esse evento das Feiras de
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Matemática pode ser um espaço propício para levantar esse debate, considerando as
propostas de trabalhos nelas compartilhados, indo além dos primeiros resultados já
apontados.
As pesquisas realizadas até o momento, que tiveram como foco as Feiras de
Matemática, foram voltadas apenas para a questão do uso e/ou participação nesse evento
como prática para a melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática. Nenhuma teve
enfoque numa participação voltada para a prática educativa de intervenção ou identificação
das variáveis contemporâneas desse processo civilizatório em que vivemos. Consideramos
que haja essa necessidade, devido ao fato de que a escola deve preparar o aluno para viver
em uma sociedade caracterizada pela mudança cada vez mais rápida, constante, acelerada e
ubíqua de conceitos, valores, tecnologias, que é a característica do mundo em que os sistemas
educacionais não reconhecem (POSTMAN; WEINGARTNER, 1977).
A nossa preocupação em relação a esse movimento das Feiras de Matemática é que
os envolvidos, especialmente os professores orientadores, tenham uma preocupação que vá
além do “como ensinar”, mas que se preocupem sobre “o que ensinar” e “para que ensinar”
Matemática (DELIZOICOV et all. (2009). Defendemos, portanto, que a escola vá além do
seu objetivo de produzir e compartilhar conhecimento, e que o trabalho do professor “[...]
seja direcionando para sua apropriação crítica pelos alunos, de modo que efetivamente se
incorpore no universo das representações sociais e se constitua como cultura [...] processo
de produção que precisa ser apropriado e entendido” tanto pelos professores quanto pelos
alunos (Ibid, p. 34).
Conforme Chirolli (2017, p. 300), “as Feiras de Matemática vão além de um evento
para exposição de projetos. São um campo de descobrimento, capaz de despertar gênios e
estimular talentos”, como também o espírito crítico, reflexivo e principalmente criativo, de
quem participa. Por fim, a partir das pesquisas analisadas, ponderamos que falta uma análise
efetiva no tocante às contribuições que esse movimento possa estar trazendo para a formação
dos professores e estudantes que dele participam.
Trata-se de identificar se as Feiras de Matemática podem ajudar a modificar a prática
pedagógica e a criticidade dos professores com relação às variáveis contemporâneas que
interferem na vida das pessoas e na sociedade, para que orientem, em sala de aula, trabalhos
que despertem no aluno o senso crítico, reflexivo e humanizador, quando da elaboração
desses projetos científicos. Em outras palavras, o cuidado é para que as Feiras não sejam
apenas mais um evento que expõem trabalhos diferenciados sobre ensino e aprendizagem
de Matemática, mas que demonstrem a preocupação com esse processo de formação do
sujeito integral.
A Feira de Matemática e a sua relação com Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)
Nas últimas décadas, nunca se discutiu com tanta veemência o desenvolvimento
científico e tecnológico, bem como os impactos sociais, que provocam mudanças ubíquas e
constantes no desenvolvimento do ser humano. Trata-se de uma discussão que precisa estar
presente na educação, com vistas a promover práticas que atendam às necessidades postas
pela sociedade contemporânea. Assim, uma alfabetização científico-tecnológica e crítica,
nos diferentes componentes curriculares, nunca foi tão necessária levando em conta que
alunos e professores precisam ter “a consciência de que a ciência e a tecnologia têm feito o
homem mais feliz, mas que, junto com isso, possuem a capacidade também de destruí-lo”
(BAZZO, 2015, p. 108).
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Por ser uma ciência presente na educação em todos os níveis de ensino, a Matemática
se apresenta como constituidora dessas mudanças, por receber constantemente influência e
diversas contribuições, tanto para seu ensino, como para sua aprendizagem crítica
(SKOVISMOSE, 2001; FIORENTINI, 2010; CIVIERO, 2016). Trata-se de fazer uma
imbricação da Matemática com as questões sociais, ou seja, buscar por mudanças em seu
ensino que vão além da simples prática de sala de aula e que façam com que o professor, no
seu exercício com os estudantes, desenvolva discussões críticas e reflexivas, entre elas, as
que tratam das situações que envolvem a sociedade moderna.
A Matemática, quando tratada numa perspectiva histórico-crítica (SKOVSMOSE,
2001), é uma área do conhecimento que permite ao professor apresentá-la em sala de aula
de forma a conduzir seus alunos a um estudo crítico revelando seu processo formatador.
Assim, com o uso de propostas pedagógicas diferenciadas, esse professor pode fazer com
que seus alunos sejam protagonistas de uma aprendizagem contextualizada em que a
Matemática estabeleça relações com o cotidiano, com outros campos da Matemática e com
outras áreas do conhecimento, usando temas contemporâneos oriundos do processo
civilizatório, em projetos para serem socializados.
A Feira de Matemática, por ser um movimento que faz um processo de extensão entre
a Universidade e a Educação Básica, busca em sua realização, fortalecer o princípio
colaborativo em detrimento do competitivo, baseado em seus princípios, sua forma de
organização e sua premiação. Usamos extensão aqui, no sentido de comunicação, como
apresentado por Anjos (2014, p. 39): “no sentido de promover a circulação de conhecimentos
e práticas entre os membros” pertencentes às diversas categorias de ensino presentes nas
Feiras de Matemática e às diversas formações dos professores orientadores. Por ser um
evento de extensão, desenvolvido há trinta e cinco anos, tem o propósito de dar oportunidade
ao professor de desenvolver, compartilhar e socializar propostas feitas em salas de aula com
alunos que vão desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. As FM configuram-se como
um espaço que traz os saberes produzidos em sala de aula e os socializa. Além disso,
possibilitam “alcançar o conhecimento ‘matemático’ imaginado, distante ou prescrito a
poucos” (ANJOS, 2014, p. 44, acréscimo nosso).
Assim, nessas mais de três décadas de realização, as FM continuam a acontecer em
Santa Catarina e estão ganhando espaço em âmbito nacional, envolvendo mais estudantes,
professores, dirigentes educacionais e também pesquisadores de Educação Matemática.
Tudo isso, buscando uma perspectiva crítica, integradora e contextualizada, haja vista que
desempenham o papel de provocadoras de novos sentidos para o ensinar e o aprender
Matemática tanto em relação ao professor quanto ao estudante (HOELLER et all, 2015;
BIEMBENGUT e ZERMIANI, 2014; ZERMIANI, 2004).
Diante disso, precisamos de uma educação em que o professor não trabalhe preso à
questão técnica dos conhecimentos do currículo, mas principalmente, em benefício das
questões sociais. Nesse sentido, o caminho é construir um conhecimento que seja reflexivo
e libertador, necessário para atender aos tempos em que vivemos e não apenas ser voltado
para uma formação centrada no mercado de trabalho e priorizando o ter em detrimento do
ser (BAZZO, 2016; OLIVEIRA, 2017).
Essa compreensão é fundamental para que o professor e o aluno entendam a relação
com o mundo a sua volta, isto é, não apenas tenham o domínio dos conhecimentos
científicos, mas que desenvolvam outros saberes necessários à sua capacidade de
discernimento para a tomada de decisões sobre temas ou problemas que possam afetá-los de
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alguma forma. Necessário se faz valorizar “o saber com, e não, simplesmente, o saber sobre,
que sempre, se quer universal, e se descola das especificidades do contato com a vida”, ou
seja, é preciso pensar sobre a “necessidade de repensar o conhecimento científico e outros
saberes” (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 456, 457, grifos nosso) para o bem viver em
sociedade.
Porto-Gonçalves assinala, também, para “a necessidade de discutir os tempos, a
questão das territorialidades, das relações que homens e mulheres socialmente estabelecem
entre si e com a natureza, no espaço concreto que cada ser, com sua temporalidade, não só
está como é” (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 278-279, grifos nosso). Dessa forma, traz
temas que precisam estar nas discussões contemporâneas das salas de aula de Matemática, a
exemplo de uma “revolução nas relações tanto sociais quanto as de poder” (p. 133). Temas
contemporâneos, dessa natureza, são fáceis de ser encontrados nos projetos desenvolvidos e
socializados nas Feiras de Matemática, fazendo uma imbricação com a Matemática
apresentada e discutida em sala de aula.
No viés dessas discussões, temos a abordagem da temática CTS, surgida em meados
do século XX, conforme Auler e Bazzo (2001), Auler e Delizoicov (2001). De acordo com
esses autores, o movimento teve sua origem em países capitalistas, como os Estados Unidos
da América e em alguns países europeus, a partir de reflexões de vários educadores sobre os
impactos causados pela ciência e tecnologia na sociedade e, sobretudo, por não atenderem
ao bem-estar social. No Brasil, essa discussão não é recente, porém, foram feitas reflexões
para a sua implementação, levando em consideração o contexto brasileiro.
Conforme os autores supramencionados, as discussões sobre o tema, até então, não
condiziam com as necessidades e realidade brasileiras. Isso porque, segundo Auler e Bazzo
(2001, p. 3), “em nosso país, a cultura de participação da sociedade em questões nacionais é
bastante débil”. Além disso, segundo Gana (apud AULER E BAZZO, 2001, p.3), a “situação
social e econômica dos países latino-americanos não é ‘produto do azar’. Obedece a uma
série de fatores (econômicos, históricos, culturais, políticos, entre outros) internos do país e
externos em suas relações com o resto do mundo”. Isso não justifica a utilização daqueles
mesmos objetivos de implantação CTS para a realidade brasileira, nem a não preparação dos
professores para isso, ou seja, não tinham formação adequada para essa inclusão.
Bazzo (2015; 2016) traz leituras relacionadas às discussões sobre CTS, cujo
diferencial é a sua aplicação ao ensino, ao uso que educadores podem fazer dessa ferramenta
para a qualidade do ensino e da aprendizagem em sala de aula. Pioneiro em trazê-las para os
cursos de engenharia, mostra que é possível utilizá-las em qualquer área da educação. Dessa
forma, “precisamos analisar, com cuidado e discernimento, as complexas relações da vida
humana, as implicações da técnica e das suas respostas sociais. Por isso, análises mais
esclarecidas, consequentes e amplas precisam ser empreendidas dentro das escolas”
(BAZZO, PEREIRA e BAZZO, 2016, p. 147-148). Aqui fica clara a necessidade de
discussão e participação incessante de professores e estudantes diante das novas demandas
da sociedade; de se ver como a tecnologia se processa no mundo e de que forma interfere
em suas vidas, respeitando-se suas idiossincrasias.
Ainda para Bazzo, Pereira e Bazzo (2016), há necessidade de uma educação mais
ampla, interdisciplinar, reflexiva e crítica, independentemente da área de conhecimento.
Logo, a Matemática faz parte desse rol, e as Feiras de Matemática, na forma como são
constituídas, trazem a oportunidade para professores e alunos, que dela participam,
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usufruírem disso por meio dos temas de projetos desenvolvidos interdisciplinarmente em
que a Matemática é trabalhada de uma forma diferenciada.
Assim, CTS, na visão desses autores, é
Um posicionamento epistemológico que trata a ciência e a tecnologia
como um construto social fundamentado em aspectos humanos como
prioridade maior. Como abordagem crítica, exige, sim, atitudes
diferenciadas diante do ensino, da aprendizagem e das questões que
envolvem a tecnologia e o desenvolvimento humano. (BAZZO,
PEREIRA e BAZZO, 2016, p. 18)

Dessa forma, a qualidade social da escolarização é algo que precisa estar presente
nas discussões mais atuais sobre ciência, tecnologia e as questões de educação, desde a
formação do profissional que atua, à formação do aluno como sujeito integral. Dito de outra
forma, o movimento CTS deve vislumbrar a inserção da sociedade nos debates de temas
científicos e tecnológicos, de maneira que os cidadãos sejam mais críticos e tenham mais
participação nas decisões de cunho tecnocientífico. Assim, a escola não pode fugir disso, e
o professor precisa compreender que o conhecimento científico deve estar a serviço da
resolução de problemas que afligem a sociedade (BAZZO, PEREIRA e BAZZO, 2016).
Destarte, Oliveira (2017, p. 133) elucida que a formação científica leva o estudante
a variáveis contemporâneas a partir de mudanças históricas e sociais na sociedade, e que “há
urgência de ações, principalmente na formação dos estudantes e professores, que os
encaminhem ao diálogo, à solidariedade e à colaboração no lugar da competividade e
produtividade”. No mesmo caminho, Bazzo (2016, p. 69) sinaliza para “uma educação
libertadora, reflexiva, analítica e, acima de tudo, voltada para a busca de uma sociedade mais
igualitária e minimamente feliz”. Logo, contribuiremos de maneira eficaz para o
desenvolvimento integral de nossos estudantes, a partir de um estudo efetivo sobre o evento
das Feiras de Matemática. Isso porque, durante muito tempo, os projetos apresentados nessas
feiras, como extensão da escola, pareceram oportunizar aos alunos uma nova experiência
com a Matemática, entre eles e o mundo que os cercavam e entre eles mesmos, no despertar
para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, independentemente da série em que
estavam. Em síntese, poderia se estabelecer uma relação comunicativa entre homem-mundo
e homem-homem, em que o conhecimento matemático se processava (ANJOS, 2014). Tal
conhecimento poderia oportunizar a esses alunos o desenvolvimento de um processo de
reflexão e autoria tendo como alicerce o que estudavam e compartilhavam nesses eventos.
Algumas Considerações
O objetivo do presente estudo foi analisar as pesquisas que tiveram as FM como foco
de estudo. O intuito foi responder à questão: Quais os resultados obtidos pelas pesquisas
acadêmicas (identificadas no portal da CAPES) que tiveram como foco as Feiras de
Matemática?
Dos resultados encontrados, concluímos que as Feiras de Matemática são um espaço
de formação tanto para o professor como para seus alunos pois “desempenham um papel de
provocar novos sentidos para o ensinar e o aprender matemática, a busca da interlocução da
matemática com as questões científicas, tecnológicas e, por conseguinte, sociais”.
(HOELLER, et all, 2015, p. 11). Além disso, as FM devem imputar discussões e reflexões
sobre a Matemática, seu ensino e sua aprendizagem, bem como sua importância para o
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processo civilizatório contemporâneo. Dessa forma, não apenas questões relacionadas ao
ensino e à aprendizagem de Matemática são relevantes, como vimos em algumas pesquisas,
mas sobretudo, os aspectos voltados à formação de quem participa das Feiras de Matemática,
desenvolvendo a criatividade, a capacidade crítica e a reflexiva.
Acreditamos que as Feiras de Matemática possam estar levando os estudantes ao
desenvolvimento reflexivo e crítico diante do processo civilizatório que todos enfrentam e
precisam buscar caminhos de resolução. Assim, as FM podem ser vistas não só como uma
“potencialidade para tratar das questões contemporâneas e aproximar o conhecimento
matemático da realidade do estudante” e do professor (OLIVEIRA, 2017, p. 29, acréscimo
nosso); mas também podem ser um espaço de diálogo e de intervenção
para a compreensão da relação CTS na Educação Básica, desde que sejam desenvolvidas
com uma dimensão formativa dos estudantes e reflexiva dos professores.
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