Editorial
É com imensa satisfação que apresentamos mais um número temático da Revista de
Matemática, Ensino e Cultura – REMATEC. Desde 2006 a revista vem investindo esforços
na promoção de espaços favoráveis à disseminação de resultados de pesquisas em Educação
Matemática em suas interfaces com a cultura, a arte, a história e outras modalidades de
contornos para as investigações no interior desta área de estudos. Neste número 32, dedicado
à temática Pesquisas na ação docente em Educação Matemática contamos com 13 artigos
com uma pluralidade de resultados de pesquisas relativas ao Ensino de Matemática, com
focos na ação de professores de Matemática em sala de aula, na pesquisa com professores de
Matemática ou com experimentações didáticas na Educação Básica e do Ensino Superior.
No primeiro artigo Práticas com matrizes a partir do estudo histórico epistemológico
são relatados alguns resultados de uma investigação em obras originais referente ao estudo
das matrizes, com vistas identificar e analisar a epistemologia das matrizes para uma
perspectiva de ensino de Álgebra Linear, com base na Teoria Antropológica do Didático,
considerando a importância do aspecto histórico e epistemológico desse tema para a pesquisa
realizada.
O segundo artigo focaliza o desenvolvimento profissional docente do curso de
matemática do PARFOR à luz do processo formativo, com o objetivo compreender aspectos
relacionados a esse desenvolvimento profissional em determinado contexto e época. A
investigação foi embasada nos referenciais que abordam o desenvolvimento profissional
docente, destacando em seus resultados que os discentes do PARFOR reconhecem a
importância desse programa para o seu desenvolvimento profissional, mas questionam as
condições de oferecimento desse curso, no tocante as dificuldades de conciliar estudo e
trabalho e as condições de infraestrutura de oferecimento do curso.
No artigo intitulado On Note-Taking (Sobre Anotações), seu autor apresenta
resultados de uma reflexão investigativa sobre uma atividade que envolveu onze tópicos da
teoria construtivista de Educação Matemática: aulas centradas no aluno, o professor como
figura de autoridade, diálogo e atividades participantes, autonomia, autoconfiança,
matemática verdadeira, espaços cognitivos interligados, metacognição, avaliação, relações
interpessoais e valores sociais, mostrando que a prática de apontamentos não é compatível
com a posição construtivista sobres esses tópicos.
No quarto artigo intitulado Diálogo, investigação e criticidade em uma licenciatura
em Educação do Campo, suas autoras objetivam compreender as relações que se constituem
entre os conteúdos matemáticos e as dimensões política, social e cultural do campesinato na
formação de professores de Matemática em cursos de Licenciatura em Educação do Campo,
apontando como resultados que os professores investigados consideram as relações
dialógicas, investigativas e críticas como princípios para desenvolver as atividades
matemáticas, o que converge para os princípios da Educação do Campo norteadores da
formação dos professores que ensinam ou irão ensinar em escolas do campo.
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O artigo quinto de título O ensino da matemática: memórias de educadores do Grupo
Escolar Dom Romualdo de Seixas (1960-1970), descreve e comenta práticas educativas no
ensino da matemática nos anos iniciais da escolarização no Grupo Escolar Dom Romualdo
de Seixas - GEDRS (1960-1970), com base nas memórias de educadores e estudantes que
fizeram parte do referido contexto educacional compreendido no período investigado.
No sexto artigo Mapeamento e reflexões sobre pesquisas brasileiras com o tema
comunicação matemática, seus autores divulgam resultados das pesquisas (dissertações e
teses) sobre comunicação matemática, produzidas em programas de pós-graduação no Brasil,
a fim de revelar os principais contributos dessas produções para outras pesquisas sobre essa
temática.
No sétimo artigo O ensino da matemática e sua função na formação do indivíduo e
de sua cidadania na educação, seus autores apontam para a necessidade de se compreender
a importância da matemática na formação do indivíduo, bem como de sua cidadania, além
de reconhecer a importância do ensino da matemática na matriz curricular da educação básica
para a formação integral do sujeito, e das contribuições dos fundamentos e conteúdos
matemáticos para a inclusão social, justiça social e democracia.
O artigo de número oito tem intitulado Os saberes não matemáticos articulados à
práticas sociais com matemática objetiva enfatizar a prática de modelagem matemática como
uma praxeologia mista no sentido apresentado por Castela e Romo Vázquez (2011), ao
articular saberes matemáticos e não matemáticos que se realizam em diferentes instituições
com uso ou manipulação de objetos matemáticos. Para tanto tomaram como exemplo o uso
do modelo matemático utilizado para o cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
No artigo nono sob o título Matemática, frações e EJA: diminuindo distâncias, seu
autor realizou uma pesquisa no intuito de validar uma proposta para o ensino de Frações na
EJA e trabalhar a sistematização dos conceitos da matemática buscando a Resolução de
Problemas como uma metodologia de ensino que possibilitou o envolvimento dos estudantes
participantes bem como a apreensão dos conceitos propostos.
O décimo artigo refere-se à criação e objetivos do Centro Brasileiro de Referência em
Pesquisa sobre História da Matemática – CREPHIMat, como um ambiente virtual que
contém produções resultantes de pesquisas em história da matemática que pode apoiar as
ações pedagógicas dos professores que ensinam matemática. Seus autores fazem uma
apresentação do referido espaço virtual à comunidade docente em Matemática, a fim de
mostrar o potencial investigativo, didático e pedagógico do ambiente para apoiar o trabalho
do professor em suas ações docentes com base em um acervo sobre resultados de pesquisas
em história para o ensino da Matemática, desenvolvidos no Brasil.
No artigo de número onze seu autor apresenta possibilidades didáticas para o ensino
de geometria analítica a partir de informações produzidas em estudos históricos que
originaram a criação dos livros de minicursos dos seminários nacionais de história da
matemática com essa temática, apoiados pela SBHMat, entre 2001 e 2017, a partir de um
estudo descritivo e comentado sobre esses livros produzidos no período pesquisado.
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O artigo de número doze tem como foco a exploração de histórias para o ensino de
sistema de numeração decimal, presentes em teses e dissertações (1990-2018). Seu objetivo
é caracterizar as propostas didáticas tratadas em teses e dissertações da história para o ensino
de sistema de numeração decimal, voltadas aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os
resultados indicaram que existem algumas produções prontas para serem utilizadas e outras
que necessitam de adaptações para que efetivamente sejam implementadas em sala de aula
para auxiliar na prática do professor que ensina Matemática.
No último artigo, denominado Aprendizagem geométrica e semiótica na
matematização com GeoGebra: o caso do virabrequim, seus autores apresentam resultados
parciais de uma pesquisa interessada na aprendizagem geométrica manifestada por um grupo
de estudantes de uma licenciatura integrada em Ciências, Matemática e linguagem nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental de uma instituição pública de ensino superior. Fundamentada
na Teoria da Objetivação, a pesquisa apontou como resultados os modos como os alunos
mobilizam meios semióticos de objetivação para expressar e moldar as ideias geométricas, o
para expressar sua aprendizagem durante as atividades escolares.
Desejamos uma leitura proveitosa e boa reflexão em seus estudos.
Iran Abreu Mendes e Carlos Aldemir Farias
Editores deste número
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