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RESUMO
Este estudo tem por objetivo investigar como a participação no movimento das Feiras de Matemática contribuiu
para a formação continuada de duas professoras. Para tanto, pedimos que as professoras Renata Cristine
Conceição e Paula Grawieski Civiero produzissem narrativas orais relatando como foi a trajetória delas no
movimento das Feiras de Matemática catarinenses e como esta impactou a sua formação enquanto professoras
que ensinam matemática. Essas narrativas foram transcritas e analisadas à luz dos referenciais teóricos de
Cochran-Smith e Lytle (1999) e Diniz-Pereira (2014). No processo de análise, emergiram três categorias: a
participação das feiras como rompimento do ensino tradicional; o movimento das feiras contribuindo para o
desenvolvimento profissional docente; a percepção docente quanto à mudança de uma cultura de aula de
matemática. Os resultados indicam as aprendizagens das duas professoras ao participar e orientar trabalhos nas
feiras, no movimento de repensar suas práticas, experimentar outras formas de ensinar e aprender matemática
e a proposição de uma cultura de aula de matemática a seus estudantes mais próxima da problematização e
menos tradicional.
Palavras-chave: formação docente; feiras de matemática; narrativas.

ABSTRACT
This study aims to investigate how the participation in the mathematics fairs movement contributed to the
continued formation of two teachers. In order to do so, we asked teachers Renata Cristine Conceição and Paula
Grawieski Civiero to produce oral narratives describing their trajectory in the movement of the Santa Catarina
(Brazil) Mathematics Fairs and how this impacted their formation as teachers of mathematics. These narratives
were transcribed and analyzed in the light of the theoretical references of Cochran-Smith and Lytle (1999) and
Diniz-Pereira (2014). In the process of analysis, three categories emerged: the participation in fairs as a
disruption of traditional teaching; the movement of fairs contributing to the professional development of
teachers; the teacher’s perception of the change in a culture of mathematics class. The results indicate the
learning of the two teachers in participating and guiding works in fairs, in the movement of rethinking their
practices, experimenting with other ways of teaching and learning mathematics, and proposing a culture of
mathematics class to their students less traditional and closer to problematization.
Keywords: teacher training; mathematics fairs; narratives.

Feiras de Matemática: um espaço para a formação docente
Atualmente, muitos autores têm se dedicado a pesquisar o tema formação de
professores. Prova disso é o aumento expressivo de artigos, teses e dissertações produzidos
sobre o assunto. A formação docente também é tema recorrente não somente em discussões
nos eventos científicos, mas também na mídia em geral, através da imprensa televisiva e
impressa e redes sociais (ANDRÉ, 2010; PIMENTA, 1997).
Diante desta notável expansão, André (2010) fez um estudo para investigar se a
formação de professores atualmente já se configura como um campo autônomo de estudos,
já que até os anos 1990 as produções sobre este tema encontravam-se dentro do campo da
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Didática. Apoiada em outros pesquisadores e vislumbrando as muitas iniciativas da área
científica em dar destaque ao tema, concluiu que há indicativos que corroboram que a
formação de professores é um campo de investigação autônomo, mas que necessita ser
fortalecido. Para tanto, sugere que as pesquisas se voltem mais para a investigação das
relações entre o perfil dos professores, sua formação, o modo como aprendem e as
implicações na prática. Afirma ainda que há de se aperfeiçoar o tratamento dos dados
produzidos nas pesquisas a fim de que se apresentem considerações mais profundas, ou seja,
que não fiquem embasadas somente nos depoimentos dos sujeitos envolvidos na
investigação.
Isto não implica um menosprezo quanto às investigações sobre e/ou a respeito do
professor. É preciso sim investigar sua opinião, suas angústias, seus anseios, o modo como
vê sua prática e se vê inserido, ou não, em um grupo. Até porque o professor é por diversas
vezes colocado como peça central do processo de ensino e de aprendizagem e, por
consequência, sua formação é assunto de extrema relevância. É notório que, sob a ótica
popular, a melhoria da qualidade do ensino brasileiro está diretamente relacionada à
formação dos professores, senão vejamos o que preleciona André (2010, p. 178):
Um indicador adicional de constituição da área é a insistente atenção dos
políticos, administradores e investigadores à formação dos professores
como peça chave da qualidade do sistema educativo. Esse talvez seja o
aspecto mais visível de configuração da área no Brasil, pois temos ouvido
frequentes depoimentos de políticos e visto inúmeras matérias em jornais
e revistas que enfatizam o papel crucial da formação docente na melhoria
da educação brasileira.

Em convergência, acreditamos ser necessário buscar qual o contexto de que emergem
esses personagens, quais os pressupostos que embasam suas crenças, seus ensinamentos e
efetivamente suas práticas, ou seja, a relação existente entre esses requisitos na constituição
do ser professor. Tudo isso no sentido de traçar caminhos que rumem a uma formação
visando a que o ambiente escolar transcenda, de um local em que os alunos são sujeitos
passivos da aprendizagem, para um ambiente de trocas sociais, culturais, cognitivas e
afetivas. Que esses estudantes, motivados pela aventura do estudo, possam aprender a
aprender, questionando, dialogando, buscando informações em outras fontes, pesquisando.
Pimenta (1997) cita diversos autores, tais como Cunha, Zeichner, Perrenoud,
Pimenta, André, Marcelo Garcia e Benedito (apud PIMENTA, 1997), que corroboram a
ideia de que é preciso modificar a forma como se vem costumeiramente trabalhando a
formação inicial e continuada. Afirmam que programas focados no conteúdo específico da
disciplina, ou em métodos de ensino, têm se mostrado pouco eficazes na mudança de postura
do professor frente às demandas relativas ao ensino e à aprendizagem. Atribuem este
fracasso ao distanciamento destes cursos da prática docente pedagógica associada aos seus
contextos.
Assim, busca-se por uma formação que seja contínua, num fazer pedagógico pautado
na reflexão, no estudo, na troca de experiências, num arriscar-se em busca do novo. Pimenta
(1997) defende que, indo na contramão de uma corrente de desvalorização do professor, ela
tem buscado cada vez mais investir na formação de professores. Faz isso tendo em vista que
seu ofício ganha destaque numa sociedade em que urge que sejam tecidas e executadas
estratégias de mediação entre os pares, que levem em consideração as realidades sociais, na
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tentativa de habilitar os alunos a serem cidadãos que primem pela superação das
desigualdades escolares e sociais. “A finalidade deste é contribuir com o processo de
humanização de ambos pelo trabalho coletivo e interdisciplinar destes com o conhecimento,
numa perspectiva de inserção social crítica e transformadora” (PIMENTA, 1997, p. 9).
Com inquietações similares às da autora acima em destaque foi que, em 1983, o
professor José Valdir Floriani, quando convidado a ser coordenador de um curso de pósgraduação multidisciplinar fundado sob a premissa de que é importante dominar o conteúdo
escolar a fim de se ter uma boa prática, reformulou o citado curso introduzindo diversas
disciplinas de cunho didático. Para tanto, contou com o apoio e a colaboração de um colega
do departamento de Matemática matriculado nesta pós-graduação, o professor Vilmar José
Zermiani (ZERMIANI, 2003). Desta reformulação, foram produzidos diversos materiais,
bem como surgiram vários projetos, dentre os quais destacamos as Feiras de Matemática,
cuja essência encontra-se “no entrelaçamento das ideias, nos resultados advindos de estudos
e experiências das aulas regulares, favorecendo a Educação Matemática, em particular, e a
Educação em geral” (BIEMBENGUT; ZERMIANI, 2014, p. 47).
Em 1985, na cidade de Blumenau, coordenada pelos dois professores acima citados,
ocorreu a primeira Feira de Matemática do Estado de Santa Catarina, tendo como princípio
geral ser “um programa de incentivo ao estudo e pesquisa pelos estudantes (de todas as fases
de escolaridade) sob a orientação de professores nos espaços e períodos escolares e de
socialização desses estudos e pesquisas à comunidade por meio de uma exposição”
(BIEMBENGUT; ZERMIANI, 2014, p. 52). Desde então, o evento ocorre anualmente no
Estado.
Além de ser um espaço de socialização das práticas de sala de aula, Silva (2014, p.
189) afirma que as Feiras de Matemática são “um espaço de formação de professores e
alunos, na medida em que os participantes concebem trabalhos, os elaboram, os executam e
os apresentam, explicitando neles e por meio deles as concepções que regem suas práticas
escolares”. Revelam suas concepções também no momento em que escrevem o resumo
expandido (obrigatório para a inscrição do trabalho no evento desde o ano de 2014) e quando
avaliam de forma qualitativa trabalhos de outros colegas (desde 2014 os professores
orientadores são convocados a participar como avaliadores das apresentações orais na feira).
Concordando com o acima exposto, em nosso estudo de doutorado voltamos nossos
olhares para investigar os processos formativos que ocorrem através das Feiras Catarinenses
de Matemática e como estes contribuem para a formação continuada do professor que ensina
Matemática. Neste texto, apresentamos um recorte relacionado ao processo formativo de
duas professoras que participaram do Movimento das Feiras de Matemática, uma como
orientadora (prof.ª Paula Andrea Grawieski Civiero) e outra como expositora (prof.ª Renata
Cristine Conceição). A questão de investigação que norteia esse recorte da pesquisa é: como
a participação no movimento de feiras de matemática contribuiu para a formação continuada
dessas professoras?
No intuito de trilhar caminhos rumo às respostas para nosso questionamento, optamos
por adotar a metodologia de investigação qualitativa. A escolha desse método deu-se pautada
em Flick (2004, p. 22), quando defende que “a pesquisa qualitativa estuda o conhecimento
e as práticas dos participantes”. Desta forma, analisaremos narrativas orais de duas
professoras que participam do movimento das Feiras de Matemática em Santa Catarina, uma
como orientadora de trabalhos e a outra como expositora na categoria Professor. Como
subsídio teórico desta análise, utilizaremos três concepções que se estabelecem entre a
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relação do professor com o conhecimento: conhecimento para a prática, conhecimento em
prática e conhecimento da prática (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999), bem como os
conceitos de racionalidade técnica, racionalidade prática e racionalidade crítica (DINIZPEREIRA, 2014), que serão apresentados no próximo tópico. Por fim, importa destacar que
a análise foi dividida em três categorias, criadas a partir de pontos considerados como de
destaque nas narrativas: a participação das feiras como rompimento do ensino tradicional; o
movimento das feiras contribuindo para o desenvolvimento profissional docente; percepção
docente quanto à mudança de uma cultura de aula de Matemática. Ao final, tecemos algumas
sínteses sobre o movimento das Feiras de Matemática e sua contribuição para a formação
continuada das professoras envolvidas.
Dialogando com nossos referenciais teóricos
No entendimento de Cochran-Smith e Lytle (1999, p. 3), “três diferentes concepções
de aprendizado de professores impulsionam muitas das iniciativas de formação de
professores mais proeminentes e populares”. Essas concepções partem de ideias diferentes
e, de certo modo, antagônicas sobre o conhecimento, sobre a prática e sobre a inter-relação
entre conhecimento e prática. Porém, elas estão presentes e, às vezes, ao mesmo tempo, nas
políticas educacionais, nas pesquisas, nas práticas, sendo constantemente utilizadas para
respaldar o uso de métodos diferenciados que visam à melhoria do ensino e da aprendizagem.
São elas: conhecimento para a prática, conhecimento em prática e conhecimento da prática.
Em resumo, pode-se dizer que o conhecimento para a prática é aquele que coloca os
pesquisadores em destaque, sendo eles os únicos responsáveis por gerar os conhecimentos e
teorias reconhecidas como assertivas para que os professores melhorem suas práticas
profissionais. Nesta perspectiva, o professor é tido como mero usuário dos produtos, não
sendo capaz de teorizar nem refletir sobre a própria prática (COCHRAN-SMITH; LYTLE,
1999). A origem desta concepção vem da ideia de que o conhecimento, no que tange a
conteúdo, técnicas, métodos, implica diretamente na melhoria da prática. No contexto deste
estudo, percebemos que esta concepção está alinhada à ideia de racionalidade técnica
(DINIZ-PEREIRA, 2014), já que esta também visualiza o professor como um agente que
deve ser treinado para reproduzir os métodos criados e pensados pelos pesquisadores que
estão na academia. É fato que “em diferentes países do mundo, mesmo considerando
algumas variações, a maioria dos currículos de formação de professores é construída de
acordo com o modelo da racionalidade técnica” (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 36). Porém,
acreditamos que
pensar sua formação significa pensá-la como um continuum de formação
inicial e contínua. [...] também, que a formação é, na verdade,
autoformação, uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais
em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas
nos contextos escolares. É nesse confronto e num processo coletivo de
troca de experiências e práticas que os professores vão constituindo seus
saberes como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete na e
sobre a prática (PIMENTA, 1997, p. 11, grifos do autor).

Logo, modelos de formação baseados no conhecimento para a prática, ou na
racionalidade técnica, não dão mais conta dos anseios que a sociedade atual reverbera quanto
aos frutos da educação. Tampouco satisfazem os anseios dos professores que estão em
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processo de reflexão, em busca de novas práticas, que não se contentam mais com o ensino
feito da acumulação de conteúdos em prol de uma formação técnica, sem a visão de mundo,
de cidadania. Notadamente, as formações ofertadas pela universidade de forma vertical – na
qual o pesquisador transmite a teoria e a metodologia e o professor aplica e depois relata o
ocorrido – estão alinhadas com este modo de pensar. Logo, acreditamos que a universidade
não pode ser o locus principal da formação continuada do professor.
Na esteira de Cochran-Smith e Lytle (1999), a concepção seguinte é a de
conhecimento em prática. Sob esta ótica, o conhecimento prático do professor passa a ter
destaque, pressupondo então que os professores aprendem quando têm a oportunidade de
conviver com colegas mais experientes ou especialistas. Usando sua capacidade de fazer
analogias e criar novas situações, têm seus esforços centrados em organizar novas rotinas de
sala de aula, criar problemas, sempre procurando criar um ambiente de troca de experiências
com os colegas. Aqui, não se pressupõe que o conhecimento seja gerado somente pelos
teóricos na academia. “Uma vez que se considera que há conhecimento na ação informada,
os professores, entendidos como os designers e arquitetos desta ação, também são
compreendidos como os geradores de conhecimento” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999,
p. 21).
Em consonância a esta linha de pensamento, está a racionalidade prática, que vê a
educação como algo deveras complexo e dinâmico para ser descrito e executado em termos
de procedimentos técnicos. Segundo Diniz-Pereira (2014), os modos como a racionalidade
técnica e a prática consideram a educação não são muito distintos, fato este que corrobora a
conclusão de que este modelo ainda não dá conta das demandas atuais da sociedade em
termos de educação para uma mudança de condição. O autor segue afirmando que
“organizações internacionais conservadoras, incluindo o Banco Mundial, têm recentemente
apropriado o discurso da racionalidade prática para manter seu controle sobre os programas
de formação de professores” (DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 38).
Por fim, seguimos para a concepção de formação na qual o foco é a transformação
da educação e da sociedade. Neste entender, pesquisa é a palavra-chave, e tanto ensino
quanto currículo são tratados de um modo crítico e estratégico. Diferentemente das outras
duas concepções apresentadas, o conhecimento da prática não separa o conhecimento formal
do prático. Entende que o conhecimento que os professores precisam ter para uma prática de
ensino realmente profícua só ocorre se eles assumirem uma postura tal que suas salas de aula
se tornem “locais para uma investigação intencional ao mesmo tempo em que consideram o
conhecimento e teoria produzidos por outro material gerador para questionamento e
interpretação” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, p. 2). Nesta perspectiva, a prática não
se dá mais de forma artesanal, ou de experimentação sem fundamentação, mas sim é pensada
e repensada à luz da epistemologia, do diálogo, da troca de experiências, levando em
consideração o meio, a cultura, a política e a sociedade como um todo. Dentro desta
concepção, o professor assume uma postura de constante aprendizagem.
Assim também percebe a racionalidade crítica, na qual “os professores têm sido
vistos como um profissional que reflete, questiona e constantemente examina sua prática
pedagógica cotidiana, a qual por sua vez não está limitada ao chão da escola” (DINIZPEREIRA, 2014, p. 38). Isto porque para a racionalidade crítica a educação não é algo
estanque. Então, o professor precisa levar em consideração os aspectos históricos, o contexto
social e político, bem como as implicações do desenvolvimento do aluno para sua formação
enquanto indivíduo que vive em sociedade.
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Crentes de que uma formação alinhada com os preceitos tanto do conhecimento da
prática quanto da racionalidade crítica requer do professor uma postura de investigação,
voltamos nossa atenção para refletirmos sobre qual locus de formação seria mais adequado
para tal propósito. Segundo Grando, Nacarato e Fernandez (2006, p. 3), “a concepção de
formação continuada, pautada numa prática coletiva reflexiva, é enriquecida quando
desenvolvida no próprio contexto escolar. Pesquisas nacionais e internacionais apontam a
escola como o locus privilegiado para essa formação”. Concordando com a ideia das autoras,
destacamos ainda que a universidade pode ter um papel importante no que tange a dar uma
base, sustentação epistemológica para esta prática. Então, nos parece coerente que um
ambiente muito interessante para a formação de professores seria um local que combinasse
e unisse esses dois universos, escola e universidade. Vemos de forma clara esta junção nas
Feiras de Matemática.
Fundamentadas nessas discussões que envolvem o movimento de Feiras de
Matemática e na possibilidade de formação de professores numa perspectiva do
conhecimento da prática e do pensamento crítico, fomos ouvir duas professoras, Paula e
Renata, que fizeram e ainda fazem parte das Feiras de Matemática catarinenses.
As participantes de nossa pesquisa
A professora Paula Andrea Grawieski Civiero tem 47 anos, e é doutora em Educação
Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com tese
sobre a educação matemática crítica e as implicações sociais da ciência e da tecnologia no
processo contemporâneo de formação de professores de matemática (2016). Mestre em
Ensino de Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a
dissertação intitulada Transposição Didática Reflexiva: um olhar voltado para a prática
pedagógica (2009). Paula é especialista em Metodologia do Ensino de Matemática pela
Universidade do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), convênio com a UFSC, com a monografia
Sexualidade e Educação Matemática (2000). Ela é graduada em Ciências, com habilitação
plena em Matemática pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras (Fafi) (1994).
Paula iniciou a sua docência em 1995, passando por escolas estaduais e particulares. Desde
2005 é professora da Educação Básica, Técnica e Tecnológica no Instituto Federal
Catarinense (IFC) – campus Rio do Sul. Atua nas disciplinas de matemática do Ensino
Médio e no curso de Licenciatura em Matemática, bem como em cursos de formação
continuada de professores. Expressa na narrativa sua paixão pelas Feiras de Matemática, por
reconhecer a sua importância para os professores e alunos. Tem experiência docente na área
de Matemática e Iniciação Científica. Membro da Comissão Permanente das Feiras de
Matemática. Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação Tecnológica (Nepet/ UFSC) e
do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática do IFC. Linhas de pesquisa: Formação de
Professores; Educação Matemática Crítica e Educação Científica e Tecnológica.
A segunda participante, Renata Cristine Conceição, tem 39 anos. Renata é mestranda
do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), e desenvolve pesquisa em Educação Matemática nos
anos iniciais do ensino fundamental, trabalhando com narrativas formativas de um grupo de
profissionais que atuam de modo compartilhado na rede municipal de ensino de
Florianópolis (2019). Renata tem especialização em Gestão Educacional e Metodologia do
Ensino Interdisciplinar pela Faculdade Dom Bosco de Ubiratã, com monografia intitulada
Jogos e materiais manipuláveis: uma proposta metodológica para um ensino
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interdisciplinar (2014). Tem especialização em Gestão Educacional: Orientação, Supervisão
e Administração Escolar pela Faculdade Dom Bosco de Ubiratã, com monografia intitulada
Jogo como eixo norteador na aprendizagem da matemática na educação infantil (2015).
Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com a
monografia Jogo como eixo norteador na aprendizagem da matemática na educação infantil
(2013). Atua como professora há 17 anos, tendo atuado nas redes municipal, estadual e
particular de ensino, nos níveis educação infantil e ensino fundamental – anos iniciais.
Membro da Comissão Permanente das Feiras de Matemática e do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Processos Formativos em Educação Matemática da UFSC.
Com o intuito de responder à pergunta norteadora desta pesquisa, qual seja, como a
participação no movimento de feiras contribuiu para a formação continuada dessas
professoras, pedimos para que as duas profissionais acima apresentadas produzissem uma
narrativa oral, relatando como foi a trajetória delas no movimento das feiras e como esta
impactou a sua formação enquanto professoras que ensinam matemática. Identificamos nas
narrativas dessas professoras três discursos que definimos como nossas categorias de análise:
(1) participação nas feiras como rompimento do ensino tradicional; (2) o movimento das
feiras contribuindo para o desenvolvimento profissional docente; e (3) percepção docente
quanto à mudança de uma cultura de aula de matemática. Apresentaremos uma análise das
mesmas à luz do arcabouço teórico fornecido por Cochran-Smith e Lytle (1999) e DinizPereira (2014).
(1) Participação nas feiras como rompimento do ensino tradicional (visão do professor,
do seu ensino)
Nesta primeira categoria de análise, identificamos a primeira aproximação das
professoras Paula e Renata do movimento de feiras. Ambas recordam em seus relatos que
desconheciam esse movimento e que acreditavam que o ensino tradicional da matemática
que praticavam, em que o conteúdo era o centro do processo de ensino e de aprendizagem,
representava, de certa forma, uma zona de conforto para a sua prática pedagógica iniciante.
Minha primeira feira de matemática como orientadora ocorreu em 97. Foi
o ano [em] que eu comecei a trabalhar como professora de matemática, e
quando eu cheguei na sala de aula os alunos é que me convidaram a
participar da feira. Aí eu não sabia até então o que era. Eu tinha vindo
morar aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, há pouco, então morava no
Paraná, e no Paraná até então não se ouvia falar em feira de matemática.
Então, chegando em sala de aula os alunos que já haviam participado
estavam empolgadíssimos e queriam participar. Eu lembro muito bem que
eles me explicaram o que era e eu falei “Nossa, não tenho nem ideia do
que fazer”. Como eu disse, eu estava iniciando, então ainda estava muito
arraigada ao ensino tradicional de matemática, livro didático... Então a
feira de matemática, essa aproximação com a orientação, também me fez
dar os primeiros passos assim, ó, talvez os primeiros pulos, né?, em
direção ao novo olhar pra educação matemática, bem distante do
tradicional, buscando outras aproximações com outras áreas de
conhecimento 1(prof.ª Paula, informação oral).

1

Optamos por trazer os relatos das professoras em itálico para distinguir das citações oriundas do referencial
teórico.
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Sabemos, por meio da literatura especializada e pelas práticas que ainda se perpetuam
em muitas instituições de ensino superior no país, que tradicionalmente a formação de
professores se preocupa (ou) enormemente com o domínio dos conteúdos, e, assim,
professores concluíam sua formação inicial supostamente dominando os conteúdos das
disciplinas que iriam ministrar (DINIZ-PEREIRA; LACERDA, 2009).
Paula iniciava sua carreira e, como uma jovem professora, os desafios eram muitos.
É comum que as primeiras experiências escolares sejam modelos tradicionais de ensino,
muito semelhante do que o licenciando teve em sua formação básica. Se esse modelo
tradicional de ensino não é problematizado no curso de formação inicial, é muito difícil de
romper quando o professor inicia sua prática. Essa dificuldade é mais marcante na formação
do pedagogo, do professor que vai ensinar matemática, como Renata:
Eu, como falei, sempre fui uma boa estudante, sempre me dediquei muito
à escola, aos estudos, mas entender matemática foi muito difícil e foi um
conhecimento que me inquietou muito porque eu não compreendia
matemática como um conhecimento de vida, que eu pudesse usar para fora
dos muros da escola, e eu não percebia a matemática com uma relação
contextualizada com a minha vida, ela não fazia sentido, né? Então eu
sempre estudei muito matemática, mas eu sempre fui na média, assim, mas
daquelas pessoas que decoraram muito para passar de ano. Eu entendi
que a matemática é uma linguagem. Foi no movimento de estudar para a
feira que eu entendi que compreendi isso, mas ao mesmo tempo ela é
permeada pela língua e as duas linguagens se misturam e se
complementam. Buscando auxílio e estudando, eu percebi, passei a
formular perguntas melhores para as crianças, a questionar mais, a usar
diferentes exemplos. Eu percebi que os aspectos da linguagem que
perpassam pelo estudo da educação matemática poderiam auxiliar na
compreensão de conceitos para os estudantes e para mim (prof.ª Renata,
informação oral).

As duas professoras narram suas experiências sobre como a participação nas feiras
possibilitou a elas ressignificações tanto quanto ao ensino de matemática (Paula), de um
ensino tradicional para um ensino problematizado, quanto ao conteúdo matemático (Renata),
que passa a ter sentido nas atividades interdisciplinares, como suas relações com a
linguagem.
As formas tradicionais de ensino se aliam à perspectiva da racionalidade técnica, em
que o professor é visto como um técnico, um especialista que rigorosamente põe em prática
as regras científicas e/ou pedagógicas. Assim, para se preparar o profissional da educação,
conteúdo científico e/ou pedagógico é necessário, o qual servirá de apoio para sua prática.
Durante a prática, professores devem aplicar tais conhecimentos e habilidades científicos
e/ou pedagógicos (DINIZ-PEREIRA, 2014). Como afirmam Cochran-Smith e Lytle (1999),
para McDiarmid o conhecimento rico e profundo da disciplina, no caso, a matemática, é
apenas o começo. Os autores seguem apontando que McDiarmid, concordando com
Shulman, afirma que o aprendizado do conhecimento específico da disciplina necessita ser
associado ao aprendizado pedagógico.
Na experiência das feiras, as professoras tiveram que criar e assumir o protagonismo
de suas práticas. Aquele conteúdo matemático “exposto de maneira tradicional” não cabia
nas feiras. Aqueles conhecimentos sobre matemática escolar aprendidos de maneira
tradicional no curso de licenciatura e de pedagogia necessitavam ser recriados e aplicados
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aos contextos práticos dos estudantes. E isso tudo as encantava. Renata conta sobre seu
encantamento quando conhece o movimento de feiras.
Encantada por aquele movimento todo e querendo conhecer mais, todo
ano eu levava trabalhos pra feira. Então, todas as minhas aulas eu estava
sempre procurando desenvolver projetos. Ao longo de vários projetos
desenvolvidos eu pude contar com várias parcerias de professores de
outras áreas, então teve projeto que eu orientei compartilhando as ideias
e saberes com professor de português... Na época inclusive a gente fez uma
viagem técnica pra ampliar outros conhecimentos, outros olhares [de] que
nós precisávamos, com professora de ciências, de química, de geografia...
Então, com essas parcerias, me aproximando muito de uma
interdisciplinaridade, ajudou muito a ampliar as aplicações, a perceber as
diversas aplicações que aqueles conteúdos matemáticos específicos que eu
precisava trabalhar poderiam ter em compartilhamento com essas outras
áreas de conhecimento. Então acho que a outra façanha da orientação é
justamente nos mover em outros ambientes pra além daquele que já nos é
conhecido (prof.ª Renata, informação oral).

A concepção de conhecimento da prática parte do pressuposto de que o
conhecimento que os professores necessitam ter para ensinar bem emana de investigação
sistemática do ensino, dos estudantes e do aprendizado, bem como da matéria, do currículo
e da escola. Este conhecimento é construído coletivamente dentro de comunidades locais e
outras mais amplas (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999). Renata buscava a coletividade de
professores para a construção de suas práticas. O envolvimento com as feiras provoca a
transformação de aulas de matemática de uma perspectiva tradicional para uma perspectiva
interdisciplinar.
Em síntese, as duas professoras reconhecem o quanto a participação no movimento
de feiras possibilitou a ambas ousar nas suas práticas de ensinar e aprender matemática na
sala de aula, indo em direção a um ensino de matemática com sentido.
(2) O movimento das feiras contribuindo para o desenvolvimento profissional docente
Partindo para a segunda categoria de análise, temos a descrição de ambas sobre como
o movimento das feiras as impulsionou a sair de suas zonas de conforto, migrando para áreas
ainda não conhecidas, que exigiram um aprimoramento do conhecimento, autorreflexão e a
busca de parcerias com colegas de outras disciplinas. Desta forma, ambas assumem uma
postura de autogerenciamento de sua formação, à medida que vão procurando um auxílio
teórico para problematizar suas práticas do cotidiano escolar.
Bem, quanto ao conhecimento, eu vejo que orientar trabalhos nas feiras
de matemática é altamente provocativo, né?, porque você sai da sua zona
de conforto, onde você já conhece o assunto, você domina o conteúdo que
você vai trabalhar na sala de aula, e quando você vai se propor a trabalhar
com projetos você se lança numa zona de risco, numa área onde você não
conhece ainda tudo, e que vai te provocar a estudar, a fazer novas
pesquisas, a ampliar seus saberes tanto de conceitos matemáticos como de
outras áreas de conhecimento, então a orientação também nos provoca,
enquanto docentes, a nos mover, a nos colocar em movimento em busca de
ampliar aquilo que já está posto e já está consolidado no ensino e na
aprendizagem da matemática (prof.ª Paula, informação oral).
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Sobre esta necessidade de fazer novas pesquisas que Paula relatou, Diniz-Pereira
(2014, p. 39) afirma que “é a palavra-chave quando ensino e currículo são tratados de um
modo crítico e estratégico”. Ela mesma se percebe como uma professora que, mesmo sem
saber, já comungava dos preceitos de uma concepção crítica sobre a educação.
Diante das experiências que relatei anteriormente, eu vejo que a
concepção epistemológica do professor é colocada em prova nas
orientações. Hoje percebo que sempre tive uma concepção crítica, logo as
orientações ajudaram a formular vários aspectos da minha atuação
docente. O processo de orientação, falo do processo porque entendo que
inicia desde o reconhecimento da turma, o aceite ao convite para
desenvolver o projeto, tanto do professor quanto dos alunos, aqui estou
inspirada nos preceitos da educação matemática crítica, elaborada por
Ole Skovsmose, a escolha do tema, ou seja, todo o caminho a ser
construído de forma coletiva e colaborativa entre professor e alunos. Até
culminar na socialização, que acontece então no dia da feira. Entendo que
esse movimento auxilia na crítica ao papel reprodutivista da escola (prof.ª
Paula, informação oral).

Nesta forma de agir, temos claro que a visão do trabalho pedagógico de Paula se
alinha aos preceitos do conhecimento da prática (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999) bem
como da racionalidade crítica (DINIZ-PEREIRA, 2014), pois ela mesma se percebe como
“profissional que reflete, questiona e constantemente examina sua prática pedagógica
cotidiana, a qual por sua vez não está limitada ao chão da escola” (DINIZ-PEREIRA, 2014,
p. 38). Quando entendemos que as necessidades de conhecimento do ato de ensinar implicam
a ideia de transcender a distinção formal-prático, temos a certeza de que a prática é mais que
prática e que a investigação é mais que a concretização do conhecimento prático do professor
(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999).
Nesta mesma linha, Renata viu nas feiras uma espécie de gatilho, uma motivação
para que ela voltasse suas atenções para si, para sua prática, seu vocabulário, seus
conhecimentos, pois sabia que seria observada e avaliada pelos seus pares. Foi o momento
de se dar conta de que precisava buscar mais, superar lacunas que há muito tempo vinham
perturbando, mas que por um motivo ou outro acabavam sempre ficando em segundo plano.
Bom, a partir desse momento [em] que eu escrevi o projeto pra feira eu
comecei a prestar mais atenção na minha própria linguagem, né? Eu
passei a fazer o exercício de ouvir a minha voz e percebi que eu precisava
aprimorar esse discurso matemático, porque eu considero que o ato de
expor o meu projeto, de me expor nas feiras de matemática, foi um
momento de formação e reflexão sobre o meu trabalho pedagógico. Na
hora que eu tomei um susto, de participar de uma feira de matemática, eu
busquei e fui, eu aceitei como desafio primeiro, eu entendi que eu não dava
conta de muitas coisas e eu busquei livros, colegas, pra sanar as minhas
inquietações (prof.ª Renata, informação oral).

Por meio dos relatos ficou nítido que a participação no movimento das feiras se
caracterizou para ambas como um processo de formação docente no qual estiveram
constantemente avaliando e reavaliando conceitos, conhecimentos, posturas e práticas
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pedagógicas. Neste movimento, o fazer sem teorizar ficou insustentável e a teoria por si só
também não dava conta. Isto porque “teoria alguma se aplica diretamente a prática alguma,
mas toda teoria se entrega facilmente aos desdobramentos que alguém faz dela” (DINIZPEREIRA; LACERDA, 2009, p. 1234). Foi com essa certeza que Renata começou a
participar de grupos de pesquisa na área de Matemática e também ingressou num mestrado.
As feiras de matemática foram muito importantes para mim. Eu costumo
dizer que as feiras me proporcionaram grandes reflexões, e além do
conhecimento e de tudo que eu aprendi para estar numa feira de
matemática, para a minha preparação. Ela me trouxe um sentimento de
acreditar mais no meu trabalho e me impulsionou para hoje eu ser uma
representante do município de Florianópolis nas feiras de matemática.
Então eu me envolvi nas feiras em 2015 e em 2016 eu já fui uma
representante da comissão permanente da organização das feiras de
matemática. Então eu estou nas feiras desde 2015 e eu não vou sair mais.
As feiras me proporcionaram algo que eu achei que eu não daria conta na
minha vida por conta desses atropelos, e me plantou uma semente de
continuidade no sentido de pensar para além de uma especialização. As
feiras me impulsionaram a uma tentativa de mestrado e me impulsionaram
a voltar para uma universidade, a voltar para um grupo de estudo, a
encarar um grupo de estudo na área de matemática [...]. Eu este ano inicio
meu processo de mestrado, eu realmente tenho um propósito de terminar
o meu doutorado antes dos 45 anos, então eu quero terminar o meu
mestrado e no ano seguinte, talvez no outro, já iniciar o meu doutorado, e
tenho muita vontade de permanecer no estudo da educação matemática.
Eu acredito demais (prof.ª Renata, informação oral).

Assim, partimos para a próxima categoria de análise, tendo a certeza de que o
movimento das feiras teve grande influência no desenvolvimento profissional dessas duas
docentes e certamente contribuiu para a desconstrução de uma cultura de aula tradicional de
matemática. No fazer dessas duas professoras, as aulas são pensadas levando em
consideração o meio, a cultura, a política e a sociedade como um todo, assumindo, professor
e aluno, uma postura de constante aprendizagem.
(3) Percepção docente quanto à mudança de uma cultura de aula de matemática
Nesta terceira e última categoria de análise, voltamos nossos olhares para o relato
das professoras em relação aos seus alunos e como estes passaram a se relacionar com a
matemática depois que elas começaram a participar do movimento das feiras. Para Paula, o
processo de orientação de trabalhos proporciona um contato mais ativo e afetivo com os
estudantes, se comparado ao que se tem com um ensino tradicional.
Bem, acho que outro ponto da orientação é o olhar mais de perto para os
nossos alunos. A gente passa a observá-los com mais cuidado e isso nos
ajuda também a perceber como é que se dá esse processo de
aprendizagem, como é que é essa mediação de conhecimento. Quando
você trabalha com o projeto, ele é muito mais intenso do que quando você
trabalha com o ensino tradicional, onde o professor apenas expõe o
conteúdo e o aluno copia e muitas vezes faz de conta que aprendeu (prof.ª
Paula, informação oral).
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Desta forma, teoria e prática passam a coexistir dentro da sala de aula para que este
ambiente transcenda de um local onde os estudantes são sujeitos passivos da aprendizagem
para um ambiente de trocas sociais, culturais, cognitivas e afetivas. O professor deixa de ser
a única fonte de conhecimento, e assume um papel de apontar as finalidades e razões pelas
quais irão se aprofundar no estudo, para que assim possam aprender a aprender,
questionando, argumentando, buscando informações em outras fontes, enfim, alimentando
sua curiosidade de forma autônoma.
Para além dos conhecimentos científicos, também percebemos no relato de Paula as
relações afetivas, quando ela expõe que a participação dos alunos nas feiras pode servir como
agente motivador para que eles se percebam como sujeitos capazes de ultrapassar barreiras
tais como a timidez e dificuldade de se comunicar com seus pares.
Bem, eu procurava sempre usar estratégias diferentes, nunca fui eu que fui
lá e escolhi os alunos que eu gostaria que fossem representar, então as
estratégias eram de fazer uma minifeira, miniapresentações em sala de
aula, e os próprios alunos elegiam quais seriam os seus representantes.
Então quase sempre a sistemática era essa, eles mesmos iam se destacando
entre eles e elegiam os que seriam seus representantes, dependendo das
suas habilidades. Mas teve uma vez – e isso sempre é uma história que eu
gosto de contar pra dizer assim “Ó como orientar trabalhos na feira faz a
gente olhar de forma diferente para os nossos alunos” – que eu propus
para os alunos que eles iriam escolher dois representantes e eu escolheria
o terceiro, isso ainda na época [em] que nós levávamos três alunos. E esse
terceiro, eu escolho justamente um aluno que me intrigava muito em sala
de aula, porque ele era tímido, não tinha muito contato com os outros
colegas, acredito que até sofria bullying por esse seu jeito de ser bastante
retraído, e desafiei ele a ser um dos representantes do projeto, visto que
ele tinha acompanhado, tinha participado de todas as atividades, e a única
coisa é que ele teria que desenvolver mais a habilidade da fala, da
comunicação, que pra mim era até então o entrave maior que ele
apresentava em sala de aula. Olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz,
porque ele realmente se dedicou, teve uma auto superação na feira, os
próprios colegas depois comentaram que nem parecia o mesmo
apresentando o trabalho lá, e depois da feira ele não foi mais o mesmo
menino, né, ele conseguiu se superar. Acho que sua autoestima, sua
autoafirmação melhorou de forma substancial. Então foi um dos grandes
presentes que eu tive na minha experiência docente, de realmente poder
perceber a transformação que a gente pode fazer nos nossos alunos, com
algumas provocações, com alguns desafios que a gente coloca pra eles.
Então foi muito satisfatório [...]. Houve outros, outros fatos que foram
acontecendo ao longo do tempo com as feiras, mas esse é um que... que
marcou muito e cujo resultado foi assim muito explícito. A gente tem
resultados que aparecem depois, um aluno que vai pra uma feira quer ir
de novo, ele passa a se esforçar muito mais pra querer participar...
Quando a gente conversa com alguns, muito tempo depois, percebe que a
participação deles nas feiras realmente fez diferença pra eles (prof.ª Paula,
informação oral).

Quando os saberes escolares conseguem auxiliar questões de desenvolvimento
individual, influenciando nas escolhas de vida do professor, dos alunos e da própria
comunidade onde estão inseridos, temos indícios da racionalidade crítica, na qual “a
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educação é historicamente localizada – ela acontece contra um pano de fundo sócio-histórico
e projeta uma visão do tipo de futuro que nós esperamos construir –, uma atividade social –
com consequências sociais, não apenas uma questão de desenvolvimento individual”
(CARR; KEMMIS apud DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 39). Ao promover o desenvolvimento
do educando usado como referência, Paula remodela o caminho que ele havia criado e
possibilita novas relações entre os colegas da sala e, consequentemente, para além dela. De
igual forma, Renata também percebe uma grande mudança na postura dos seus alunos depois
do seu envolvimento com as feiras. Essa mudança já gerou comentários muito positivos por
parte de colegas que, mesmo não comungando das mesmas concepções de Renata sobre a
forma de trabalhar os conteúdos em sala, relatam que os alunos estão se relacionando muito
melhor com a matemática do que antes.
Eu vi nos olhos dos meus estudantes, eu percebi que aqueles estudantes
aprenderam matemática, eu vi relato eu ouvi relatos de professores
extremamente tradicionais dizendo assim: “Nossa, Renata, os meus
alunos, eles parecem que pegaram um avião e decolaram na matemática.
O que você está fazendo com eles?” E eu sempre costumava dizer que eu
não estava fazendo nada com eles, e sim eles comigo, né? É de verdade,
foi estudando matemática junto com aquelas crianças que eu aprendi
matemática, e uma matemática tão básica, que eu não pude viver no meu
ensino fundamental 1 e 2 e médio (prof.ª Renata, informação oral).

Ainda que de forma diferente, na concepção de ambas as professoras há uma
convergência em relação aos benefícios da participação nas feiras de matemática, para os
alunos. Dentre eles podemos destacar: maior envolvimento com a disciplina dentro da sala
de aula; ampliação das fontes de pesquisa ao buscar relacionar à matemática com o projeto
da feira; inclusão de alunos no processo de ensino e de aprendizagem, motivando-os à
participarem de modo ativo; desenvolvimento da oralidade, quando do momento de
exposição do trabalho; superação de limitações com relação à timidez. Todos estes
elementos aqui citados contribuem de maneira efetiva para uma relação mais prazerosa do
aluno com a disciplina. Ficou claro, a partir dos relatos que houve sim, mudança de postura
destes alunos ou, porque não dizer, uma mudança de paradigma. Afinal quando o aluno deixa
de perceber a matemática como algo distante e complexo e a reconhece como parte
integrante de seu dia-a-dia e que esse conhecimento lhe é útil para resolução de problemas,
o ensino passa a ocorrer de forma mais profícua e significativa.
Considerações finais
Neste estudo, tivemos como objetivo central investigar o modo com que a
participação no movimento das Feiras de Matemática contribuiu para a formação continuada
das professoras Paula e Renata. Através de narrativas orais por elas produzidas, obtivemos
um relato de como a trajetória delas no movimento das Feiras Catarinenses de Matemática
impactou a sua formação enquanto professoras que ensinam a disciplina. Depois de
transcritas, estas narrativas foram analisadas à luz dos referenciais teóricos de CochranSmith e Lytle (1999) e Diniz-Pereira (2014), que discutem as concepções de aprendizado de
professores que norteiam as práticas escolares.
Durante o processo de análise das narrativas, buscamos convergências entre os dois
relatos. Destas convergências emergiram três categorias: a participação das feiras como
rompimento do ensino tradicional; o movimento das feiras contribuindo para o
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desenvolvimento profissional docente; e a percepção docente quanto à mudança de uma
cultura de aula de matemática.
Ao longo de suas trajetórias profissionais, essas duas professoras passaram a se
perceber como pessoas que eram capazes de buscar pelo conhecimento, assumindo um ponto
de vista crítico na teoria e pesquisa de outros. Aliás, mudança é a palavra de destaque nas
duas narrativas, ora da postura dos alunos, instigados pelas professoras, e ora das professoras
instigadas pelos alunos. Isto porque, nas suas práticas os participantes se põem na condição
de aprendizes, abrindo-se a novos métodos, descobertas e reflexões. Num movimento que
não tem ao certo início nem fim.
Em relação à escola, podemos destacar a troca de conhecimento entre os pares, uma
visão das salas de aula como locais de investigação e a busca por práticas que priorizam o
protagonismo dos alunos. Por isso, destacamos que os resultados indicam as aprendizagens
das duas professoras ao participar e orientar trabalhos nas feiras, no movimento de repensar
suas práticas, experimentar outras formas de ensinar e aprender matemática e a proposição
de uma cultura de aula de matemática a seus estudantes mais próxima da problematização e
menos tradicional, postura que se alinha aos preceitos do conhecimento da prática
(COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999) bem como da racionalidade crítica (DINIZPEREIRA, 2014).
Neste difícil momento de escrever as linhas finais deste estudo, que poderia render
muitas outras páginas de análises e comentários, fica a necessidade de registrar nosso
agradecimento a Paula e Renata, que tanto nos ensinaram e encantaram com suas narrativas.
Parabéns pela coragem, entusiasmo, dedicação e amor que têm dispendido pelo ensino da
matemática. Por fim, registramos nossa vontade de conhecer a trajetória de outras e outros
que também fazem parte do movimento das Feiras de Matemática, anseios estes que vêm de
uma trajetória enquanto estudante egressa das feiras e agora professora de matemática
participante deste movimento, que optou por dedicar um tempo para pensar, refletir e
investigar esse espaço.
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