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APRESENTAÇÃO 

O presente relatório tem como intuito registrar e socializar as ati-

vidades desenvolvidas pela Diretoria Nacional Executiva (DNE) e demais 

membros do grupo gestor da Sociedade Brasileira de Educação Matemá-

tica (SBEM), no período de 09 de julho de 2010 a 21 de julho 2013.  Ele, 

de um lado, demarca importante etapa da História da SBEM ao apontar 

avanços, dificuldades e, principalmente, desafios para os anos vindouros. 

E, de outro lado, constituiu-se fonte de pesquisa para sócios, pesquisado-

res e futuros gestores. Em função disso, entendemos que as ações, aqui 

descritas, orientarão inúmeras outras vislumbrando, sempre, o cresci-

mento e a consolidação da Educação Matemática no Brasil. 

Devido a sua natureza complementar, visto que ele amplia o 

“Relatório de Trabalho de 18 meses de Gestão” publicado em formato de 

Boletim SBEM em janeiro de 2012, optamos por manter estrutura seme-

lhante. Por isso, ele foi organizado em três partes, que foram assim dis-

tribuídas: 1/ membros do grupo gestor por áreas de atuação; 2/ platafor-

ma de trabalho e 3/ atividades desenvolvidas. Para facilitar a leitura e a 

consulta, anexamos os documentos já publicados e fizemos apenas refe-

rência a eles ao longo do texto.  

Muitos projetos foram desenvolvidos ao longo desses 36 meses de 

gestão. Alguns estavam previstos em nossa plataforma de trabalho, ou-

tros foram postos pelos sócios e/ou colaboradores. Assim, novos projetos 

foram gerados a partir da escuta sensível às necessidades da comunidade 

de Educadores Matemáticos, em especial, dos sócios da SBEM. Todavia, 

sabemos que muitos ainda carecem de desenvolvimento e/ou melhorias 

e precisam ser iniciados e/ou retomados pela DNE na gestão 2013-1016.  

Alguns projetos em destaque neste relatório são, em parte, conse-

quência de processo histórico de luta dentro da SBEM, como também, do 

esforço coletivo e contínuo da DNE gestão 2010-2013 e demais membros 

do grupo gestor. Entre eles destacamos: 1/ concepção e construção de um 

portal da SBEM, com novo endereço <http://www.sbembrasil.org.br/
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sbembrasil>; 2/ atualização do cadastro dos sócios e criação de grupos 

de correspondência eletrônica; 3/ retomada e instituição de publicação 

regular dos Boletins eletrônicos; 4/ realinhamento editorial das revistas e 

definição de seu formato apenas digital, sendo a Educação Matemática 

em Revista (EMR) voltada ao professor e à escola básica; e, a Revista In-

ternacional de Pesquisa em Educação Matemática (RIPEM) voltada à pu-

blicação internacional das pesquisas em Educação Matemática. 

Muitos outros projetos foram retomados e ampliados, como: 1/ 

resgate da Coleção do Educador Matemático, reativando convênio com a 

Editora Papirus para editoração conjunta, distribuição e comercialização; 

2/ realinhamento dos valores da anuidade nas suas diferentes categorias; 

3/ organização da secretaria da SBEM, tanto física quanto digital; 4/ ins-

tituição legal do dia 06 de maio como Dia Nacional da Matemática; 5/ 

resgate e sistematização da preservação da memória da SBEM, em espe-

cial, neste momento de comemoração dos 25 anos; 6/ propostas de mu-

danças no Estatuto ampliando a composição do Conselho Nacional Deli-

berativo (CND), inserindo nele os coordenadores dos Grupos de Traba-

lho (GTs). Como também, mantendo a sede administrativa da SBEM em 

Brasília, com sala, equipamentos e centro de memória na Universidade 

de Brasília (UnB). 

Além disso, iniciamos ações que merecem atenção especial dos 

gestores e de toda comunidade de educadores matemáticos na continui-

dade de investimento humano e financeiro para a sua efetiva consolida-

ção, como, por exemplo: 1/ remobilização dos professores e pesquisado-

res para filiação e fortalecimento das Regionais, apoiando eventos locais 

e estimulando a organização de grupos e polos; 2/ fortalecimento da 

SBEM em prol de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da edu-

cação nacional e da pesquisa; 3/ normatização de determinados proces-

sos e rotinas, instituindo Resoluções e Atos, como a que se refere aos 
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Grupos de Trabalho. 

Os avanços e limites em cada frente de trabalho revelam o esforço 

individual e coletivo de todos que participaram, direta ou indiretamente, 

da atual gestão da SBEM. É, portanto, imagem de capacidades, dedica-

ções e limites pessoais de um grupo, no engajamento ao processo, muitas 

das vezes com desgaste pessoal, mas tendo o espírito de colaboração, de 

contribuição e de reconhecimento como elementos fundamentais para e 

na instauração do sentimento de pertencimento à SBEM que uniu a to-

dos. 

Reiteramos que todos os membros da DNE, historicamente, são 

voluntários da SBEM e desenvolvem suas funções sem nenhuma remu-

neração e sem que haja abono de horas de trabalho em suas instituições 

de origem, sejam elas públicas ou particulares. Assim, declaramos de um 

lado nossos sinceros agradecimentos a todos da DNE e do grupo gestor 

que doaram tempo e trabalho nesses três anos e a todos que já atuaram 

nestes 25 anos de SBEM e, de outro lado, conclamamos a todos para jun-

tos buscarmos melhores condições de trabalho nessas instituições para 

aqueles que assumirem cargos de gestão na SBEM Nacional e nas Regio-

nais, nos diferentes estados da federação e no Distrito Federal.  

Desse modo, no limiar da atual gestão, já vivenciando sentimentos 

de agradecimento, alegria e saudades, registramos nossos votos para que 

os educadores matemáticos brasileiros mantenham o espírito de união, a 

capacidade de diálogo e de trabalho que marcaram nossa gestão, vislum-

brando mais 25 anos de história e de muitas realizações. 

 

 

Cristiano Alberto Muniz 

Regina da Silva Pina Neves  
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PARTE I - MEMBROS DO GRUPO GESTOR 

Coordenadores de 2009 a 2012 
 
GT01 - Educação Matemática nos Anos Iniciais do    Ensino 
Fundamental - Gilda Guimarães (UFPE) e Clélia   Nogueira (UEM) 
 
GT02 - Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fun-
damental - Claudia Groenwald (ULBRA) e José Luiz Freitas (UFMS). 
 
GT03 - Educação Matemática no Ensino Médio - Nelson Pirola 
(UNESP) e Márcio da Silva (UFMS) 
 
GT04 - Educação Matemática no Ensino Superior - Maria Clara 
Frota (PUC-MG) e Bárbara Bianchini (PUC-SP) 
 
GT05 - História da Matemática e Cultura - Maria do Carmo Domi-
te (USP) e Cristiane Coppe de Oliveira (UFU) 
 
GT06 - Educação Matemática: Novas Tecnologias e Educação a 
Distância - Mauricio Rosa (ULBRA), Marcelo Almeida Bairral (UFRRJ) 
e Rúbia Barcelos Amaral (UNICAMP) 
 
GT07 - Formação de professores que ensinam Matemática - 
Cármen Passos (UFSCAR), Armando Traldi Júnior (IFSP) e Nielce Costa 
(UNIBAN) 
 
GT08 - Avaliação em Educação Matemática - Regina Buriasco 
(UEL) e Maria Isabel Ortigão (UERJ) 
 
GT09 - Processos cognitivos e linguísticos em Educação Mate-
mática - Alina Spinillo (UFPE) e Edna Zuffi (USP) 
 
GT10 - Modelagem Matemática - Lourdes Almeida (UEL), Jussara 
Araújo (UFMG) e Eleni Bisognin (UNIFRA) 
 
GT11 - Filosofia da Educação Matemática - Renata Meneghetti 
(USP) e Denise Vilela (UFSCAR) 
 
GT12 - Ensino de Probabilidade e Estatística - Cileda Coutinho 
(PUC-SP), Admur Pamplona (UFMT) e Lori Viali (PUC-RS) 

 

  

COORDENADORES DE GRUPOSDE TRABALHO 
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PARTE I - MEMBROS DO GRUPO GESTOR 

Coordenadores  2012 a 2015 
 
GT01 - Educação Matemática nos Anos Iniciais do    Ensino 
Fundamental - Rute Borba (UFPE) e Clélia Nogueira (UEM) 
 
GT02 - Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fun-
damental - Claudia Groenwald (ULBRA) e José Luiz Freitas (UFMS). 
 
GT03 - Educação Matemática no Ensino Médio - Márcio Antônio 
da Silva (UFMS) e Nelson Pirola (UNESP). 
 
GT04 - Educação Matemática no Ensino Superior - Barbara Bi-
anchini (PUC-SP) e José Carlos Leivas (UNIFRA). 
 
GT05 - História da Matemática e Cultura - Cristiane Coppe de Oli-
veira (UFU) e Wagner Valente (UNIFESP) 
 
GT06 - Educação Matemática: Novas Tecnologias e Educação a 
Distância - Rúbia Barcelos do Amaral – UNICAMP (SP) e Maria Mada-
lena Dullius – UNIVATES (RS) 
 
GT07 - Formação de professores que ensinam Matemática - 
Ana Cristina Ferreira, da UFOP (MG), Armando Traldi Júnior (IFSP) e 
Celi Lopes (UNICSUL). 
 
GT08 - Avaliação em Educação Matemática - Maria Isabel Ortigão 
(UERJ) e a Maria Tereza (UFPR) 
 
GT09 - Processos cognitivos e linguísticos em Educação Mate-
mática - Airton Carrião Machado (UFMG) e Síntria Lautert (UFPE) 
 
GT10 - Modelagem Matemática - Ana Paula Malheiros (UNESP), 
Tiago Kluber (UNIOESTE) e Lourdes Almeida (UEL). 
 
GT11 - Filosofia da Educação Matemática -Renata Meneghetti 
(USP) e Denise Vilela (UFSCAR) 
 
GT12 - Ensino de Probabilidade e Estatística - Irene Cazorla 
(UESC) e Verônica Kataoka (UNIBAN) 
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CONSELHO FISCAL 

Antônio Villar Marques de Sá 
Rui Seimetz 
Vilmondes Rocha 
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COMISSÃO ELEITORAL 

Marilena Bittar (2ª secretária da DNE) 
Lucas Seibert (3º secretário da DNE) 
Adriana Barbosa de Oliveira (UFMS) 

COORDENAÇÃO DO IV FORUM NACIONAL DE 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Coordenação Local: Nelson Pirola, Carmen Passos,     Armando 
Traldi, Mirian C. Utsumi, Mara Sueli, Celi Lopes, Vinício de       
Macedo, Manoel Orioswaldo, Edna Maura. 
Coordenação cientifica: Coordenação do Grupo de   Trabalho 
07 – Formação de professores que ensinam      matemática. 

COORDENAÇÃO DO V SEMINÁRIO                        
INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA (SIPEM) 

Coordenação Geral: DNE da SBEM 
Coordenação Local: Mônica Cerbella Freire Mandarino 
(UNIRIO) e Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) 
Coordenação Científica: Rute Borba(UFPE), com o    auxílio 
dos Coordenadores de GT: Gilda Guimarães e Clélia Nogueira 
(anos iniciais do Ensino Fundamental); Cláudia Groenwald e José 
Luiz Freitas (anos finais do EF); Nelson Pirola e Márcio Silva 
(Ensino Médio); Maria Clara Frota e Bárbara Bianchini (Ensino 
Superior); Maria do Carmo    Domite e Cristiane Oliveira (História 
e Cultura); Maurício Rosa, Marcelo Bairral e Rúbia Amaral (novas 
tecnologias e educação a distância); Cármem Passos, Armando 
Traldi Jr e Nielce Costa (formação de professores); Regina Burias-
co e Maria Isabel Ortigão (avaliação); Alina Spinillo e Edna Zuffi 
(processos cognitivos e linguísticos); Lourdes Almeida e Jussara 
Araújo (modelagem); Renata Meneghetti e Denise Vilela (Filosofia) 
e Cileda Coutinho, Lori Viali e Admur Pamplona (Probabilidade e 
Estatística). 



 

 

COORDENAÇÃO DO XI ENCONTRO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (ENEM) 
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Coordenação Geral: DNE da SBEM 
Coordenação Local: Dionísio Burak – SBEM-PR 
Coordenação Científica: Wagner Valente - DNE 
Equipe de Coordenação do XI ENEM: Dionísio Burak 
(UNICENTRO), Anelise Ferraz Korilo (PUC PR), Carlos  Roberto   
Ferreira (UNICENTRO), Célia Finck Brandt (UEPG), Clélia Maria   
Ignatius Nogueira (UEM), Debora Rautmann (PUC PR), Edilson     
Roberto Pacheco (UNICENTRO) In memorian, Elisângela Campos 
(UFPR), Elizete Lúcia Moreira Matos (PUC PR), Emerson Rolkolski 
(UFPR), Ettiene Guérios (UFPR), Fernanda Scaciota S. da Silva 
(SEED), Flávia Dias Ribeiro (UTFPR), Luciane Ferreira Mocroski 
(UTFPR), Leônia Gabardo Negrelli (UTFPR), Manoel de Campos    
Almeida (PUC PR), Marceli Behm Goulart (UNICENTRO), Marco  
Aurélio Kalinke (UTFPR), Marcus Zanlorenzi (UFPR), Maria Teresa 
Soares (UFPR), Marinês Ávila Chaves (SME - Curitiba), Miriam Celia 
Castellain (PUC PR), Mozart Gonçalves (PUC PR), Neila Agranionih 
(UFPR), Neuza Bertoni Pinto (PUC PR), Reginaldo Rodrigues da   
Costa (PUC PR), Roberto José Medeiros Júnior (IFE-PR), Romilda 
Teodora Ens (PUC PR), Tania Zimer (UFPR), Tiago Emanuel Klüber 
(UNIOESTE), Vanessa Terezinha Ales, Veridiana Rezende 
(UNESPAR), Violeta Maria Estephan (UTF PR), Willian Beline 
(UNESPAR). 
 
Coordenação Científica do XI ENEM: Wagner Rodrigues         
Valente (UNIFESP), Adair Mendes Nacarato (USF), Andréia Maria 
Pereira de Oliveira (UEF/BA), Anemari Roesler L. V. Lopes (UFSM), 
Antônio Vicente Garnica (UNESP), Cármen Lúcia Bracaglion Passos 
(UFSCar), Celi Espasandin Lopes (UNICSUL), Célia Finck Brandt 
(UEPG), Cláudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA), Cláudia Regina 
Flores (UFSC), Claudianny Amorim Noronha (UFRN), Clélia Maria 
Ignatius Nogueira (UEM), Dario Fiorentini (UNICAMP), Dionísio  
Burak (UNICENTRO), Edílson Roberto Pacheco (UNICENTRO),    
Ettiène Cordeiro Guérios (UFPR), Gelsa Knijnik (UNISINOS), Gilda 
Lisbôa Guimarães (UFPE), Ieda Gontijo (UNIVATES/RS), Iran Abreu 
Mendes (UFRN), Laurizete Ferragut Passos (PUCSP), Lucia Maria 
Aversa Villela (USS), Marcio Antonio da Silva (UFMS), Maria Celia 
Leme da Silva (UNIFESP), Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca 
(UFMG), Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ), Maria Lucia Moro 
(UFPR), Maria Teresa Carneiro Soares (UFPR), Marilena Bittar 
(UFMS), Maurício Rosa (ULBRA), Miriam Utsumi (USP/São Carlos), 
Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR), Norma Suely Gomes Allevato 
(UNICSUL), Regina Buriasco (UEL), Regina Célia Grando (USF),   
Regina Maria Pavanelo (UEM), Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes 
(UNIBAN), Sônia Maria Clareto (UFJF), Tiago Emanuel Klüber 
(UNIOESTE), Vinício de Macedo Santos (FEUSP). 



 

 

PARTE I - MEMBROS DO GRUPO GESTOR 

Cristiano Alberto Muniz (UnB) – representante da DNE da SBEM 
Eurivalda Santana (UESC) – representante do GT1 
Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA/RS) - representante do GT2 
Célia Maria Carolino Pires (PUCSP)- representante do GT3 
Barbara Lutaif Bianchini (PUC-SP) - representante do GT4  
Cristiane Coppe de Oliveira (UF de Uberlândia) - representante do GT5 
Rúbia Barcelos do Amaral (UNICAMP) - representante do GT6 
Ana Cristina Ferreira (UFOP) - representante do GT7 
Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) - representante do GT8 
Sandra Magina (PUC-SP) - representante do GT9 
Ana Paula Malheiros (UNESP – Rio Preto) - representante do GT10  
Renata C. G. Meneghetti (USP-São Carlos) - representante do GT11 
Irene Maurício Cazorla (UESC) – representante do GT12 
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COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE MINUTA DE RESOLUÇÃO DE NOR-
MAS DOS GT: 

COMISSÃO PARITÁRIA SBEM - SBM DE ELABORAÇÃO DE DOCU-
MENT COM ANÁLISE CRÍTICA DOS REFERENCIAIS CURRICULARES 
NACIONAIS PARA CURSOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Comissão SBEM 
Regina da Silva Pina Neves 
Ana Cristina Ferreira 
Armando Traldi Jr 
Comissão SBM 
Yuriko Yamamoto Baldin 
Sandra Maria Semensato de Godoy 
Paulo Cezar Pinto Carvalho  

COLABORADORES 

Secretaria Executiva: Ana Paula Gonzaga Marques da Silva (2010 a 
2012) e Jeane de Sousa Mascarenhas (2013) - contratadas SBEM; 
Thamara Cordeiro de Queiroz Nunes Nogueira Silva, Raquel Mendes Car-
doso, Vanessa Gama Sodré, Bruna Araújo Silva, Silvia Machado - bolsistas 
remuneradas pela Universidade de Brasília (UnB); 
Contador: Helder de Castro Mouzinho - contratado SBEM. 
Webmaster: Antônio Nascimento - contratado SBEM. 



 

 

 PARTE II - PLATAFOMA DE TRABALHO 
GESTÃO 2010 - 2013 

A plataforma de trabalho, registrada abaixo, foi amplamente divul-

gada no período pré-eleitoral junto aos filiados por meio do site da 

SBEM, como também a partir do trabalho de divulgação dos direto-

res de regionais nos diversos estados e no distrito federal.  
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1. Fortalecimento das Regionais, buscando apoiar cada Diretoria Regional em suas ações 

que envolvam professores e alunos do Ensino Superior, assim como da Educação Básica. 

2. Continuidade e intensificação de ações no campo jurídico para permitir, o mais breve 

possível, a regularização de Diretorias Regionais das unidades federadas que ainda não 

estão regularizadas.  

3. Apoiar projetos que favoreçam o acesso dos professores, que atuam na Educação Básica, 

a produções de interesse para o desenvolvimento da Educação Matemática em sala de aula: 

A) Estimular as Diretorias Regionais a realizarem com frequência atividades locais, tais 

como: ciclos de oficinas, vivências matemáticas, exposições, debates, seminários de troca 

de experiências, etc. para os professores de sua região; 

B) Apoiar realização de eventos locais e regionais por meio de articulação junto às Funda-

ções de Apoio de Pesquisa das unidades federadas; 

C) Criar no portal da SBEM páginas que forneçam subsídios teórico-metodológicos de cu-

nho didático-pedagógico ao professor; 

D) Intensificar ações para consolidar o projeto da nova linha editorial da Educação Mate-

mática em Revista, buscando junto ao Ministério da Educação (MEC) sua publicação e dis-

tribuição a todas as escolas de educação básica brasileiras, além de sua disponibilização no 

portal do professor; 

E) Apoiar financeiramente experiências inovadoras e exitosas desenvolvidas por professo-

res ou grupos de professoras, por meio de Editais lançados pelo Conselho Nacional Delibe-

rativo (CND), a serem avaliadas por grupo de especialistas filiados à SBEM. 

4. “Articulação na representatividade da SBEM e em outras instituições”  

A) Intensificar e ampliar o trabalho inaugurado nas últimas gestões de representatividade 

da SBEM nas instâncias governamentais que definem políticas públicas na área de Educa-

ção, em especial: com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, 

com o, Congresso Nacional, dentre outros. 

B) Articular com as agências financiadoras da pesquisa em Educação, em especial a Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundações de Apoio à Pesquisa, buscan-

do o fortalecimento do financiamento da pesquisa em Educação. 

C) Integrar com as demais sociedades científicas para desenvolvimento de ações junto ao 

governo voltadas à maior valorização dos investimentos na área de educação científica, 

dando continuidade ao movimento inaugurado pelo Comitê de Assessoramento de Educa-

ção do CNPq. 

D) Aproximar mais a SBEM de outras sociedades científicas nacionais e internacionais tais 

como: Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática (FISEM), Co-

mité interamericano de educación matemática (CIAEM), entre outras.  



 

 

3.1 Transferência física e jurídica da sede  

Desde a posse dos membros da Diretoria Nacional Executiva, 

os trabalhos concentraram-se na transferência jurídica da sede da 

SBEM de Recife para Brasília. Para tanto, muitas ações foram desen-

volvidas, inicialmente, a reunião de transição que aconteceu nos dias 

22 e 23 de agosto, de 2010, nas dependências do Curso de Licenciatu-

ra em Matemática, da Universidade Federal de Pernambuco e contou 

com as seguintes presenças: Cristiano Alberto Muniz, Regina da Silva 

Pina Neves, Cleyton Hércules Gontijo, Ana Paula Gonzaga 

(secretária) Paulo Figueiredo (presidente da gestão anterior), Anna 

Paula (tesoureira da gestão anterior), Marcelo Câmara (primeiro se-

cretário da gestão anterior) e Antônio Nascimento (Webmaster).  

Nessa ocasião várias rotinas e demandas da SBEM foram soci-

alizadas o que facilitou o trabalho ao longo da atual gestão. Ademais, 

consultas aos membros da gestão anterior foram feitas ao longo dos 

meses subsequentes, o que contribuiu, sobremaneira, para o avanço 

dos trabalhos.  

Em seguida, os esforços foram no sentido de constituir a sede 

física da SBEM, fato que veio a se concretizar por meio do apoio da 

Universidade de Brasília, na pessoa de seu reitor o professor José Ge-

raldo de Sousa Junior e da Diretora da Faculdade de Educação (FE), 

professora Carmenísia Jacobina Aires. Assim, com total apoio da 

UnB, a SBEM ocupou provisoriamente a sala de docente da FE-UnB, 

do Professor Cristiano Alberto Muniz.  

Logo após esta locação física da sede, a DNE passou a traba-

lhar tendo como meta a transferência do foro da cidade de Recife pa-

ra Brasília, o que veio a acontecer somente em 23 de setembro, do 

ano de 2011, em função de dificuldades relacionadas ao registro da 

Ata de posse da atual gestão. A transferência do foro permitiu uma 

série de desdobramentos legais, entre eles: a abertura de conta bancá-
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ria no Banco do Brasil, na agência UnB; e a contratação de um escri-

tório de contabilidade e de uma funcionária para o cargo de secretária 

executiva. 

Depois de cumprir todas essas etapas e de ter os colaboradores 

vinculados à SBEM, de acordo com os preceitos legais, a DNE buscou 

a organização dos documentos impressos e virtuais da SBEM, como 

também sua regularização enquanto sociedade junto à Receita Fede-

ral, à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

Em paralelo a todas essas ações, a DNE continuou sua media-

ção junto ao reitor da UnB, em prol da locação definitiva de sede nas 

dependências da universidade. Tal processo demandou muito tempo 

e envolvimento pessoal, tanto do prof. Cristiano Alberto Muniz quan-

to da secretária Ana Paula Gonzaga. Assim, depois de muito esforço, o 

espaço foi finalmente concedido, o que se consolidou em março de 

2013.  

Atualmente, a SBEM ocupa uma sala de aproximadamente 40 

m², em região central da UnB, a sala1 C1 – 25/2, no Pavilhão Multiu-

so I no Campus Darcy Ribeiro, com espaço institucionalmente deter-

minado pela Secretária de Estado de Planejamento e Orçamento 

(SEPLAN) com CEP: 70.910-900 e recebeu o seguinte número de te-

lefone (61) 3307-5942, além do celular de propriedade da SBEM (61) 

96549143, para o desenvolvimento de suas atividades. A conquista da 

sede representa economia para a SBEM tendo em vista a isenção de 

pagamentos como: aluguel, condomínio, luz, água, Internet, telefone, 

limpeza, entre outras despesas. Avaliamos que as condições físicas e 

materiais da atual sede atende em partes o desenvolvimento das ativi-

dades da SBEM, tendo em vista sua metragem reduzida e a escassez 

de mobiliário apropriado.  
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Sabemos que um dos problemas mais graves na história da 

SBEM são as mudanças de sede física e administrativa. A cada três 

anos, documentos, endereço fiscal, profissionais (secretaria, conta-

dor, escritório de advocacia) são alterados, fazendo com que o primei-

ro ano de gestão fique dedicado aos encargos decorrentes dessas mu-

danças. Árduo trabalho com cartório, Receita Federal, Governo e pre-

feituras locais, novo contador, etc. tem sido o cotidiano dos gestores 

no primeiro ano de gestão, com dispêndio de energia em processos 

distantes dos objetivos da SBEM. 

A mudança de endereço, com transporte e deterioração de do-

cumentos, arquivos históricos, mudança radical de lógicas de arqui-

vamento, perda de documentos e informações, quebra de rotinas im-

prescindíveis, falta de referência para os associados, são alguns dos 

graves problemas decorrentes da mudança a cada  três anos da sede 

física, administrativa e fiscal da SBEM. A manutenção da sede admi-

nistrativa da SBEM, de forma permanente em Brasília, mais propria-

mente na UnB, traz muitas vantagens e pode contribuir para a supe-

ração de problemas históricos, como, por exemplo: 

♦ manutenção e organização permanente dos documentos e acervo 

histórico da SBEM; 

♦ manutenção do pessoal contratado de apoio administrativo e se-

cretariado, contador, diagramador, revisores, estagiários, conser-

vação de mobiliários, equipamentos, etc. 

♦ manutenção de endereço físico, fiscal e jurídico, sem requerer mu-

danças junto aos bancos, prefeitura, governo do estado, número 

de conta bancária, contador, etc. 

♦ permanência da sede da SBEM na capital da república, próximo 

ao Ministério da Educação (MEC), à Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao 
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Conselho Nacional de Educação (CNE), às Organizações das 

Nações Unidas (ONU), à Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), além de sua posição 

geográfica central; 

♦ proximidade com a Diretoria Regional da SBEM do Distrito 
Federal o que expandirá a capacidade de atuação de todos os 
envolvidos.  

 
3.2 Conselho Nacional Deliberativo (CND) virtual  

 

O Conselho Nacional Deliberativo da SBEM é composto pelos 

membros da DNE e Diretores de Regionais. Tal instância é de vital 

importância, tendo em vista sua capacidade de discutir projetos, idei-

as, impasses e tomar decisões frente às atividades e ações. O CND 

acontece nos dias que precedem à realização dos Encontros Nacionais 

de Educação Matemática (ENEMs) de modo presencial. Na ocasião, a 

DNE presta conta de suas atividades diante dos diretores de Regio-

nais e estes, do mesmo modo, discorrem a respeito das atividades que 

desenvolveram, expõem suas conquistas e dificuldades frente às 

SBEMs dos estados e do Distrito Federal. 

Tendo em vista o longo período de tempo entre a realização 

dos ENEMs (três anos), desde a sexta gestão da SBEM, têm-se reali-

zado os chamados CNDs virtuais, ou seja, realiza-se a consulta sobre 

um tema a ser discutido e/ou constrói-se textos de modo coletivo 

usando, prioritariamente, os recursos da rede mundial de computa-

dores. Com isso, a SBEM tem conseguido deliberar sobre fatos e 

ações em menor tempo, respeitando seu estatuto, ao mesmo tempo 

em que cria oportunidades para que todos expressem suas opiniões, 

consensos e dissensos.  
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Desde julho de 2010, já foram realizados 12 CNDs virtuais, os 

quais versaram sobre múltiplos temas. Os temas e o resultado de cada 

CND virtual podem ser acompanhados no quadro abaixo. 
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Período Texto da Consulta Resultado 
16 a 30/09/2010 

Apreciação de projeto destinado aos professores que atu-
am na educação básica. 

Aprovado na íntegra 

21 a 23/11/2010 
Apreciação da Indicação do nome da professora Tania 
Mendonça Campos para a Coordenação na Capes. 

Aprovado na íntegra 

13 a 17/05/2011 
Apreciação da indicação de nomes para a presidência do 
The International Commission on Mathematical Instruction 
(ICMI) 

Aprovado na íntegra 

19 a 25/11/2011 
Apreciação da alteração do valor da anuidade. 

Aprovado na íntegra 

01/03 a 30/04/2012 Consulta sobre o tema do XI ENEM Aprovado na íntegra 

22/06 a 01/07/2012 Consulta sobre as Normas de Inscrição para o XI ENEM. Aprovado na íntegra 

08 a 09/08/2012 Consulta sobre proposta de composição de comissão de 
levantamento de critérios para os GTs da SBEM a serem 
discutidos em plenária durante o VI SIPEM a se realizar em 
outubro de 2012. 

Aprovado na íntegra 

09 a 18/08/2012 Consulta do processo de candidatura ao coordenador de 
Grupo de Trabalho. 

Aprovado na íntegra 

03 a 10/12/2012 Consulta sobre a homologação do produto da Comissão 
Paritária para plena divulgação e debate, e construção de 
agenda comum SBEM-SBM para encaminhamento das 
contribuições junto aos órgãos públicos. 

Aprovado na íntegra 

13 a 15/03/2013 Consulta sobre os membros da comissão eleitoral para a 
gestão 2013-2016. 

Aprovado na íntegra 

  

12 a 15/03/2013 

Consulta sobre proposta de resolução que regulamenta a 
criação, extinção, reativação, renomeação, suspensão 
temporária ou fusão de GTs. 
  

Aprovado na íntegra 

12 a 18/06/2013 Consulta sobre a proposta de alteração no Estatuto da 
SBEM a ser submetida à Assembleia do XI ENEM, em 
julho de 2013. 

Aprovado na íntegra 

Quadro 1 – Descrição dos CNDVs 
Fonte: SBEM  



 

 

Além da realização dos CNDvs, que é uma continuidade da di-

nâmica instaurada na gestão anterior, um desafio para a atual gestão 

foi discutir a proposta de ampliação da composição do CND, incluin-

do no mesmo os coordenadores do GT, viabilizando qualificar, no 

âmbito do nosso órgão máximo, as discussões e deliberações associa-

das à pesquisa científica. Como sabemos, muitos temas deliberados 

no CND estão associados à pesquisa, tais como políticas de financia-

mento, indicação de representantes da comunidade nas agências fi-

nanceiras ou Conselhos Superiores do Governo, desenvolvimento da 

estrutura e projetos de pesquisa da SBEM, apoio às publicações me-

lhor articulando a pesquisa e a práxis pedagógica, colaborar na con-

dução de propostas de políticas públicas, dentre outras possibilida-

des. Atualmente, quando o tema da consulta ao CND está associado a 

questões do desenvolvimento da pesquisa, aos programas de pós-

graduação, indicação de representantes e coordenadores nas agên-

cias, a DNE é obrigada a ampliar a consulta para além do CND, fazen-

do consulta também ao conjunto dos coordenadores dos GT, o que 

não está previsto no atual Estatuto. Assim, tais consultas podem ser 

consideras sem valor legal.   

Em função disso, uma das defesas da atual gestão é a aprova-

ção em assembleia da incorporação dos coordenadores dos GTs ao 

CND. Acreditamos que a maior vantagem dessa mudança estatutária 

seja o fato das consultas feitas ao CND contarem, automaticamente, 

com as contribuições dos coordenadores dos GTs, melhor articulando 

as estruturas pilares da SBEM. Em nossa análise, a presença dos 

membros dos coordenadores de GTs ampliará a discussão e enrique-

cerá o debate, auxiliando a todos na melhor tomada de decisão. 

 

3.3 Construção do portal SBEM 

Desde o início de suas atividades, a DNE defendeu a necessida-
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de de construir um portal para a SBEM que atendesse às demandas 

apresentadas pelos sócios nos últimos anos, principalmente, àquelas 

relacionadas à interatividade, à confiança no armazenamento e filtra-

gem de dados. Por isso, ela trabalhou no sentido de captar recursos 

financeiros e de pessoal para o desenvolvimento das ferramentas exi-

gidas. Nesse ínterim, muitas etapas foram percorridas e em função de 

restrições quanto ao número de programadores, o projeto tem sido 

desenvolvido paulatinamente, de acordo com as possibilidades orça-

mentárias.  

Desse modo, foram priorizadas as seguintes ações: integração 

dos pagamentos de anuidade com o PagSeguro; adequação do portal 

ao Joomla; Migração para o domínio (sbembrasil.org.br); adequação 

da Educação Matemática em Revista ao OJS; eleições Online  realiza-

das em parceria com as seguintes regionais: SBEM-DF, SBEM-PB, 

SBEM-ES, SBEM-SE, SBEM-GO e SBEM NACIONAL; integração da 

base de dados da SBEM com congressos e eventos e Criação de siste-

mas específicos para o X ENEM, IV SIPEM, V SIPEM e XI ENEM; 

ampliação e melhorias técnicas nos espaços destinados às Diretorias 

Regionais e aos Grupos de Trabalho, entre outras. 

O quadro a seguir descreve algumas das atividades já realiza-

das e nos orientam quanto às várias etapas de trabalho já trilhadas:  
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Pag seguro  É uma solução completa para pagamentos online, que 
garante a segurança de quem compra e de quem vende 
na web.  Quem compra com PagSeguro tem a garantia 
de produto ou serviço entregue ou seu dinheiro de vol-
ta. A integração com o Pagseguro propiciou aos sócios 
da SBEM a possibilidade de realizar o pagamento da 
anuidade de forma segura e fácil através de Boleto, 
Cartão de Crédito ou Transferência On-line  



 

 

PARTE III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  20 

 

 

 

 

 

 

Portal SBEM  

Foi relançado com visual mais moderno e interati-
vo. Contendo as seções: A Sociedade, Filiações, Re-
gionais, Grupos de Trabalho, Publicações, Eventos, 
Anais, Eleições, Materiais para alunos e professo-
res, Links e Notícias. Tecnicamente o portal faz uso 
de um sistema gerenciador de conteúdo (CMS) o 
Joomla (http://www.joomla.org/), que é o CMS 
mais recomendado da internet, este é utilizado em 
cerca de 3% de todos os sites da internet. O Joomla 
é um projeto livre (licença GNU/GPL) que também 
é utilizado em instituições públicas tais como: Por-
tal do MEC (http://portal.mec.gov.br/), Rede Fede-
ral (http://redefederal.mec.gov.br/), CONAE 
(http://conae2014.mec.gov.br) e outras. 

O portal foi migrado para o domínio ORG.BR que 
condiz com a natureza da Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática.  

 

 

EMR online  

Com o intuito de aumentar o alcance de sua publi-
cação e evitar a impressão (comportamento ecologi-
camente incorreto) a SBEM fez uso do Open Jour-
nal Systems (OJS - http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) que é 
um sistema livre largamente utilizado no gerencia-
mento de publicações, este foi desenvolvido pelo 
Public Knowledge Project e tem como objetivo ex-
pandir e melhorar o acesso a pesquisas.  

 

 

Eleições online  

A SBEM desenvolveu um sistema de eleições online 
que foi utilizado por diversas regionais (SBEM-DF, 
SBEM-PB, SBEM-ES, SBEM-SE e SBEM-GO) e 
também foi utilizado nas eleições para a diretoria 
nacional executiva triênio 2013-2016. O sistema fa-
cilitou os processos e dinamizou as eleições, contri-
buindo com todos os envolvidos.  



 

 

Além de todas as atividades já descritas, criamos o                  

espaço da SBEM no facebook https://www.facebook.com/

educacao.matematica, no início de 2013, com o intuito de ampliar a 

comunicação entre DNE e sócios. A iniciativa foi motivada pela cola-

boração do prof. Leo Akio Yokoyama, do Colégio de Aplicação da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e sua defesa pela instau-

ração de novas redes de comunicação na SBEM. Atualmente, a me-

lhoria desse espaço tem sido realizada diariamente e avaliamos que 

ele pode contribuir, cada vez mais, na disseminação de informações e 

aproximação entre sócios. 

Diante de todo o exposto, destacamos que muitas funções do 

portal já foram concluídas e estão em pleno funcionamento, outras se 

encontram em fase de testes e muitas outras poderão ser desenvolvi-

das. Os sócios podem acompanhar o crescimento deste portal e cola-

borar com opiniões e materiais. Para observar e colaborar acesse:  
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Sistemas especí-
ficos para even-
tos da SBEM  

Os sócios da SBEM constantemente recebem des-
contos em congressos e eventos, para prover isto 
foram desenvolvidos sistemas que proveem fáceis 
integrações com congressos e eventos. Alguns dos 
sistemas de eventos foram desenvolvidos pela equi-
pe técnica da SBEM (X ENEM, IV SIPEM e  V SI-
PEM).  

 

Ampliação das 
seções Regionais 
e Grupos de Tra-
balho  

As seções Regionais e Grupos de Trabalho recebe-
ram, nos últimos meses, espaços diferenciados de 
modo a proporcionar aos visitantes do portal maior 
visibilidade das atividades que são desenvolvidas 
nestas instâncias da SBEM. Essas melhorias trans-
formam tais espaços em minipáginas ampliando e 
muito as possibilidades de seus gestores.  

Quadro 2 – Descrição das melhorias técnicas e visuais já desenvolvidas no portal SBEM. 
Fonte: SBEM  



 

 

http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/, para sugerir é preciso 

entrar em contato pelo e-mail: sbem@sbembrasil.org.br. 

 

3.4 Integração junto aos sócios e às diretorias regionais  

A comunicação entre os membros da DNE, demais membros 

do grupo gestor e os sócios tem sido o ponto chave do trabalho nessa 

gestão. Várias ações foram empreendidas nessa direção e ampliaram, 

sobremaneira, os canais de comunicação. Para tanto, realizamos: a 

atualização da ficha cadastral do sócio – tornando-a de fácil acesso e 

visualização pelos mesmos, em área restrita com acesso via senha, no 

portal SBEM; a criação de grupos de correspondência eletrônica; a 

instituição da publicação regular dos Boletins eletrônicos, sendo este 

de periodicidade mensal desde abril de 2011. Além disso, ampliamos 

o contato com os Diretores de Regionais por meio de e-mails, o que 

impactou na comunicação com os sócios nos diferentes estados da 

federação e do distrito federal. 

Mantivemos como atividade primordial da secretaria da SBEM 

o controle de e-mails, de modo a fornecer explicações, solucionar dú-

vidas e/ou dialogar com professores/pesquisadores de todo o territó-

rio nacional. Além da possibilidade do e-mail, temos mantido contato 

telefônico, quando necessário, e recebido ligações que muito contri-

buem para o avanço das atividades e o esclarecimento de dúvidas. Pa-

ra tanto, contamos com telefone fixo, com possibilidade de ligação 

interurbana e para celulares, por meio de um celular pré-pago, que 

fica à disposição da secretária. Iniciamos, também, a criação de um 

banco de “respostas padronizadas” para demandas de maior frequên-

cia. Acreditamos que no futuro estas perguntas e suas respostas pos-

sam ser organizadas no site para consulta. Ademais, o correio conven-

cional tem sido usado pelos sócios para a compra de livros da Cole-

ção Biblioteca do Educador Matemático e/ou de números im-
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pressos da Educação Matemática em Revista. 

Apesar do trabalho na secretaria priorizar o atendimento de 

qualidade ao sócio, registramos que ele precisa ser melhorado de mo-

do a ampliar a capacidade de resposta e diminuir o tempo de espera. 

Avaliamos que ele ainda enfrenta dificuldades relacionadas ao baixo 

número de colaboradores e ao fato dos membros da DNE serem vo-

luntários da SBEM, desempenhando suas funções acadêmicas em ins-

tituições de diferentes Estados e no Distrito Federal, o que inviabiliza 

o trabalho presencial.  

Apesar das limitações destacadas, reconhecemos a capacidade 

de trabalho de toda DNE e demais membros do grupo gestor, a partir 

de recursos da rede mundial de computadores. O uso desses recursos 

tem garantido a continuidade de muitas ações, ao mesmo tempo em 

que corroboram seu valor como instrumentos para a comunicação e 

construção de conhecimento.  

Além de todos os itens já postos, registramos que o portal 

SBEM tem exercido papel de grande importância na comunicação, 

em especial, NOTÍCIAS2. Neste espaço divulgamos diariamente os 

acontecimentos, as publicações, os concursos, os eventos, as resolu-

ções, entre outros, como descrito no anexo I. O registro destas notí-

cias e seu caráter público caracterizam-nas como registro histórico 

das ações realizadas pela DNE, pelos demais membros do grupo ges-

tor e por outros setores ligados à Educação e Educação Matemática 

no Brasil e no exterior. 

Nesse ensejo, é crescente a integração junto às Diretorias Regi-

onais de modo a apoiar as ações desenvolvidas nos Estados e no Dis-

trito Federal. Como exemplo, podemos destacar: o envio de e-mails; a 

veiculação, de modo regular, de comunicados; a ligação telefônica; os 

CNDs virtuais e os encontros presenciais durante eventos, e, em espe-
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cial, o apoio à realização de eventos regionais e a viabilização da reali-

zação de processos eleitorais, entre outras ações. 

A principal orientação tem sido quanto à condução de proces-

sos eleitorais3, assim como, a regularização jurídica de Regionais já 

existentes. Outra importante ação tem sido o apoio a eventos por 

meio da doação de material impresso da SBEM (Livros da Coleção 

Biblioteca do Educador Matemático e números da Educação Matemá-

tica em Revista) e doação de camisetas, sob o patrocínio de editoras. 

 Todavia, sabemos da importância de momentos presenciais e/

ou de eventos que congreguem todos os diretores de Regionais em 

reuniões de trabalho em que discutam e planejem as ações da SBEM 

nos estados e no Distrito Federal. Em função disso, defendemos que 

tais encontros precisam ser viabilizados nos próximos anos. 

 

3.5 Representações em eventos e reuniões  

Uma das funções essenciais da DNE é a representação da 

SBEM junto ao Estado, ao Governo, aos organismos nacionais e inter-

nacionais, às agências, à imprensa e demais sociedades científicas e 

civis de forma ampla.  

Cientes da importância dessas presenças para o estabelecimen-

to de vínculos, a atual gestão primou em participar de muitos eventos 

promovendo debates e melhorando o entendimento da sociedade so-

bre as ações e as metas da SBEM enquanto sociedade científica. As-

sim, algumas das muitas representações realizadas no período de fe-

vereiro de 2012 até a presente data podem ser observadas a seguir: 
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PROJETO KLEIN 

Quando: 27 de abril de 2012 

Onde: Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), RJ 

Organizadores: Coordenação do Projeto Klein 

Descrição: Panorama da Matemática no Século 20 

3Como descrito no item anterior, a SBEM desenvolveu um sistema de eleições on-line que foi utilizado por diversas regionais 
(SBEM-DF, SBEM-PB, SBEM-ES, SBEM-SE e SBEM-GO) e também foi utilizado nas eleições para a diretoria nacional execu-
tiva triênio 2013-2016. O sistema facilitou os processos e dinamizou as eleições, contribuindo com todos os envolvidos.  
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PALESTRA COMEMORATIVA DIA NACIONAL DA MATEMÁTICA  

Quando: 03 de maio de 2012 

Onde: Barra de Bugres, MT 

Organizadores: Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)  

Descrição: Palestra “ Significados das Dificuldades na Aprendizagem e no Ensino de 
Matemática Escolar”, na abertura do evento em comemoração ao Dia Nacional da Mate-
mática, organizado pelo Departamento de Matemática da UNEMAT. 

 

PALESTRA “DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

Quando: 04 de maio de 2012 

Onde: Cuiabá, MT 

Organizadores: Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT 

Descrição: Palestra aos pós-graduandos em Educação da UFMT intitulada “Significados 
das Dificuldades na Aprendizagem no Ensino de Matemática*. 

 

VI JORNADA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

Quando: 07 e 08 de maio de 2012 

Onde: Barreiras, BA 

Organizadores: UEB-UFBA 

Descrição: Conferência de abertura da Jornada intitulada “ Processos de ensino e 
aprendizagem em matemática – desafios docentes”; Participação em Mesa Redonda: “A 
Formação do Professor de Matemática na Contemporaneidade: Desafios e Possibilidades” 
com palestra intitulada:  

“Desafios da formação: porque a aprendizagem é complexa!”. 

 

XXII ENCONTRO REGIONAL DE PSICOPEDAGOGIA: “ESCOLA: NOVOS TEMPOS, 
NOVAS REALIDADES”. 

Quando: 19 de maio de 2012 

Onde: Goiânia, GO 

Organizadores: Associação Brasileira de Psicopedagogia 

Descrição: Conferência: “ Sentidos e Significados das Dificuldades na Aprendizagem 
e no Ensino de Matemática Escolar”. 

Descrição: Palestra “ Letramento em Matemática”   

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

Quando: 24 de maio de 2012 

Onde: Luziânia, GO 

Organizadores: Editora Abril 
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SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Quando: 28 e 29 de maio de 2012. 

Onde: Brasília, DF 

Organizadores: Conselho Nacional de Educação (CNE) 

Descrição: esse evento realizou-se “Com o objetivo de AVALIAR, com as entidades da 
área de formação de docentes, os dez anos de aprovação e implantação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, em relação às mudanças ocorri-
das na legislação educacional brasileira, no período de 2001 a 2011, especialmente no 
âmbito da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das 
Resoluções e Pareceres pelo Conselho Nacional de Educação”. O evento contou com a 
participação, além dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação (CNE), de repre-
sentantes do Ministério da Educação (MEC) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes), além da UNESCO, de representantes da Associação Naci-
onal pela formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 
em Educação (ANPEd), Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), União 
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDINE), Fórum Nacional de Diretores 
de Faculdades/Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasilei-
ras (FORUMDIR), Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB),Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Conse-
lho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica (CONIF), Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC), Asso-
ciação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), Asso-
ciação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), Centro de Estudos 
Educação e Sociedade (CEDES), Centro de Formação Continuada de Professores 
(FORPROF) do PA e BA, Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências 
(ABRAPEC), entre outros e a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Tive-
mos efetiva participação da Mesa Redonda VI com direito a 20 minutos de exposição: “A 
formação docente e a área de Ciências da Natureza e da Matemática”. Ao tomar conheci-
mento que a SBM não estaria representada, fizemos contato com seu presidente, prof. 
Hilário Alencar da Silva, e decidimos que, uma vez existindo uma Comissão Paritária entre 
as sociedades, nossa fala contemplaria aspectos do trabalho já realizado. A participação 
no evento, com tempo para exposição, constituiu importante espaço de debate, justamente 
em um momento em que a SBEM e a SBM trabalham articuladas na reflexão da formação 
do professor de matemática. Foram nossas palavras finais: Trabalhamos para o fortaleci-
mento dos projetos de formação dos professores da educação básica, do qual a matemáti-
ca hoje é tanto um gargalo quanto um desafio real. Por este fato, a SBEM e a SBM se 
aproximam, pois em se tratando de educação, somente o coletivo pode propor avanços 
reais e mais efetivos. 

 

 

SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: CONTRIBUIÇÕES DO PROGRA-
MA MAIS EDUCAÇÃO 

Quando: 30 de maio de 2012. 

Onde: Hotel Nacional de Brasília, DF 

Organizadores: Ministério da Educação 

Descrição: Participação no Grupo de Trabalho “ Educação Integral e Educação Mate-
mática no Ensino Fundamental”. 



 

 

 

PARTE III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  27 

REUNIÃO DA ANPED-CENTRO OESTE 

Quando: 09 a 13 de julho de 2012. 

Onde: Corumbá - MS 

Organizadores: Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação filia-
dos à ANPEd da Região CO  

Descrição: Mesa-redonda: “Os desafios da pesquisa em Educação em Ciências e Mate-
mática e seus aportes teóricos, epistemológicos e metodológicos"  

Cristiano Alberto Muniz – UnB  

Shirley Takeko Gobara – UFMS 

Irene Cristina Mello – UFMT  

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva – UFU 

Coordenação: Cristiano A Muniz – SBEM 

 

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 13 – “EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDU-
CAÇÃO MATEMÁTICA” 

RELME 26 - XXVI Reunião Latino Americana de Matemática Educativa 

Quando: 24 de julho de 2012 

Onde: PUC de belo Horizonte - MG 

Organizadores: CLAME – Comité Latinoamericano de Matemática Educativa e UFOP 

Descrição: Participação na mesa de abertura, convidado, enquanto presidente da 
SBEM. 

Participação na Mesa Redonda “Formação de Professores de Matemática em todos os 
níveis de ensino do Brasil”, conjuntamente com Maria Auxiliadora Vilela Paiva - ES e Mari-
lena Bittar – MS. 

 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO NOROESTE PAULISTA: 
“FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ÉTICA E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO” 

Quando: 25 de julho de 2012 

Onde: Votuporanga - SP 

Organizadores: MEC-CAPES-AMA- IFET Votuporanga – Prefeitura de Votuporanga 

Descrição: Participação na Mesa Redonda “ Expectativas de aprendizagem no ensino 
fundamental: pontos fundamentais entre teoria e prática”, conjuntamente com Prof. Pr. Rui 
Eduardo Trindade Fernandes de Portugal,M.Sc. Ângela Cristina Dannemannda Fundação 
Civita-Abril e Prof. Esp. Francisco Aparecido Cordão do CNE. 

 

ABERTURA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DA UESC-BA 
(PRIMEIRO MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DA BAHIA) 

Quando: 16 a 18 de agosto de 2012 

Onde: UESC em Ilhéus - Ba 

Organizadores: Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UESC – Ilhéus, Ba 

Descrição: Participação na mesa de abertura, convidado, enquanto presidente da SBEM. 

Realização do Workshop “Pesquisa em Educação Matemática: diálogos com os profissionais do GESTAR” 



 

 

3.6 Regularização das publicações da SBEM  

O número 25 da Educação Matemática em Revista (EMR), pu-

blicado em dezembro de 2008, apresentava, logo na primeira página, 

o novo formato editorial da revista, tendo como foco o trabalho do 

professor em sua prática de educador matemático. Em relação ao seu 
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Ministério de Educação e Cultura - PNAIC;  

Quando: primeiro semestre de 2013 

Quem Participou: Cristiano Alberto Muniz e demais sócios da SBEM 

Descrição: Participação na elaboração de material de formação de professores alfa-
betizadores, mais especificamente, a construção do Sistema de Numeração Decimal Posi-
cional. 

  

Câmara Dos Deputados 

Quando: 20 de junho de 2013 

Onde: Congresso Nacional 

Quem Participou: Cristiano Alberto Muniz 

Descrição: Exposição oral em audiência pública na audiência pública que debateu 
“A crise pela qual passa o ensino da matemática nas escolas públicas de ensino funda-
mental e médio”, referente ao REQ nº 243/13, do Dep. Stepan Nercessian.  O evento foi 
promovido pela Comissão de Educação. 

 

XV Encontro baiano de Educação Matemática, assim como participação em Mesa 
Redonda 

Quando: 03 a 05 de julho de 2013 

Onde: Teixeiras de Freitas - BA 

Organizadores: SBEM -BA 

Descrição: Participação da abertura enquanto presidente da SBEM e da Mesa Redon-
da: "O uso de jogos e materiais manipuláveis na aula de matemática". 

 

Abertura do 16o International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling 
and Applications (ICTMA) representando a SBEM,  

Quando: 14 de julho de 2013 

Onde: Blumenau -SC 

Organizadores: FURB  

Descrição: Participação na mesa de abertura, convidado, enquanto presidente da 
SBEM. 

Quadro 5 – Descrição das representações SBEM. 
Fonte: arquivo SBEM  



 

 

formato, a revista teve sua periodicidade amplia-da para três núme-

ros anuais e o número de páginas reduzido, entre 48 e 64 páginas. 

Quanto à estrutura interna, decidiu-se que um percentual de 80% das 

páginas da revista seria dedicado a artigos e as de-mais, a seções per-

manentes, terão matérias mais curtas e com temas específicos.  

Os artigos foram categorizados em artigos de fun-do matemáti-

co ou teóricos, atividades para a aula de matemática, pesquisa com 

implicação para a sala de aula, produ-ções matemáticas de alunos e 

avaliação da apren-dizagem matemática. Já as seções permanentes 

passam a ser categorizadas da seguinte maneira: 1/ Problemas – arti-

gos que tratam do tema resolução de problemas e/ou proponham/

discutam a resolução; 2/ Recursos eletrônicos na aula de matemática 

– a se-ção é dedicada a relatos de experiências e/ou artigos que discu-

tam a presença desses recursos na escola e nas aulas; 3/ Lendo e co-

mentando – espaço dedicado a resenhas de livros; 4/ Relato de expe-

riência – ma-terial de professor da Educação Básica descrevendo tra-

balho realizado em sala de aula; 5/ Para ler com os alunos – seção 

com o intuito de estimular a leitura de textos em sala de aula; 6/ O 

que vem por aí – espa-ço para a divulgação de eventos, concursos e 

notícias relacionadas às políticas públicas de educação; 7/ Au-xílio 

para a sala de aula – espaço para divulgação e comentários de artigos, 

sites e materiais; e 8/ Com a palavra, o professor – seção destinada à 

socialização de cartas, manifestações, demandas e comentários liga-

dos à prática docente. 

Todo o projeto de reestruturação da EMR foi desenvolvido na 

gestão anterior pela seguinte comissão: Luiz Márcio Imenes, Cristia-

no Alberto Muniz, Nilza Eigenheer Bertoni e Lúcia Cristina S. Mon-

teiro. Eles trabalharam na concepção do novo projeto e da definição 

das seções. O trabalho pautou-se na demanda posta pelos sócios de 

que a revista se aproximasse mais da realidade do professor e se cons-
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tituísse em material de consulta de toda a comunidade escolar. Para 

tanto, o grupo atuou como interlocutor frente aos sócios e delineou 

seções de modo a contemplar os consensos construídos no grupo, a 

partir da escuta sensível dos anseios de muitos professores. 

Do mesmo modo, uma comissão formada pelos professores Jo-

nei Cerqueira Barbosa, Maria Tereza Soares Carneiro, Regina Burias-

co e Wagner Valente trabalharam na concepção de um periódico ele-

trônico com o intuito de fortalecer o crescimento da comunidade ci-

entífica brasileira de Educação Matemática e, ao mesmo tempo, inseri

-la no cenário internacional – assim foi constituída a Revista Interna-

cional de Pesquisa em Educação Matemática (RIPEM). 

A adequação do software livre Open Journal para a editoração 

de periódicos foi realizada pelo web designer e programador Antônio 

Nascimento que atua como colaborador da SBEM desde a sexta ges-

tão. Para mais informações acesse http://www.sbembrasil.org.br/

sbembrasil/index.php/publicacoes. 

 Logo, o trabalho das duas comissões teve como produto o novo 
projeto editorial da EMR, o projeto editorial da RIPEM e o sistema de 
gerenciamento de periódico. Todavia, em função de inúmeros proble-
mas relacionados à disponibilidade de recursos materiais e humanos, 
nenhum número foi publicado nos anos de 2009 e 2010. Assim sen-
do, a atual gestão da DNE assumiu suas atividades tendo como meta 
central a regularização da periodicidade da EMR e a publicação do 
primeiro número da RIPEM.  

 

3.6.1 Educação Matemática em Revista (EMR) 

Diante do exposto, iniciamos o trabalho relacionado à regulari-

zação da periodicidade da EMR junto aos membros do Conselho Edi-

torial e definimos as “Normas para a submissão de materiais” – am-

plamente divulgada na homepage e também por e-mail – com o in-

tuito de captar propostas com vistas à publicação. Para o trabalho foi 

atribuído a primeira e a segunda secretárias da SBEM, professoras 
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Regina da Silva Pina Neves e Marilena Bittar as funções de editoria. 

Desde então, as ações têm sido desenvolvidas de modo a atender a 

todos que submetem materiais, oferecendo informações e estimulan-

do submissões.  

Nesse ínterim recebemos contribuições valiosas de muitos só-

cios, colaboradores, e, de modo muito especial, de três grupos: 1/ dos 

professores-pesquisadores que prestigiam a nossa EMR e enviam re-

latos com o intuito de socializar suas experiências, conquistas e desa-

fios frente ao ensino e à aprendizagem da matemática; 2/ pesquisa-

dores-professores que socializam suas pesquisas em sala de aula com 

intuito de contribuir para o avanço da prática em Educação Matemá-

tica nas escolas – traduzindo seus textos de modo que eles dialoguem 

com a comunidade escolar; 3/ membros do conselho editorial que 

analisam cuidadosamente cada proposta e emitem pareceres de ex-

trema importância para o material em análise.  

Esses três grupos têm permitido a construção de uma revista 

que seja fonte de pesquisa/estudo para o professor de matemática da 

Educação Básica. Em função disso, registramos que o apoio ininter-

rupto desses três grupos é fundamental para a continuidade do pro-

cesso rumo à regularização da periodicidade da EMR e seu fortaleci-

mento junto às escolas e aos professores em todo território nacional. 

O recebimento de materiais é contínuo e a emissão de parece-

res tem sido realizada de modo a permitir aos autores a possibilidade 

de diálogo e a consequente melhoria do material. Em alguns casos, o 

processo é realizado no prazo de quatro meses, em outros, esse prazo 

se amplia consideravelmente de acordo com o número de vezes que o 

material tramita entre autores e membros do conselho editorial. Nes-

se sentido, temos trabalhado como intuito de informar aos autores 

sobre o processo de avaliação de seus materiais, sempre contando 

com a compreensão de todos para a ampliação da comunicação entre 

PARTE III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  31 



 

 

editores e autores. 

Desde a reabertura das submissões, em 2011, já recebemos 216 pro-
postas de materiais o que tem fomentado a regularização dessa im-
portante publicação, como mostra o quadro abaixo:  
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 EMR NÚMERO 33, Agosto de 2011.  
 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011 – 2013                                              
Editorial                                        
Cristiano Alberto Muniz, Regina da Silva Pina Neves             
Artigo Teórico 
O Conjunto dos Números Inteiros Como Campo Experimental Para Introdução 
da Álgebra na Educação Básica 
José Luiz Magalhães de Freitas, Anete Valeria Masson Coimbra de Lima, 
Maysa Ferreira da Silva                                                                   
Os Números Reais Um Olhar Para as Definições e os Conceitos 
Willian José da Cruz 
Lendo e comentando 
Modelagem Matemática em Disciplina Específica 
Lilian Akemi Kato, Tiago Emanuel Klüber 
Relato de experiência 
As Medidas de Comprimento na Educação de Surdos 
Clelia Maria Ignatius Nogueira, Doherty Andrade, Maria Emilia Melo Tama-
niniZanqueta 
Inclusão Cognitiva Em Matemática Na ULBRA 
Tania Elisa Seibert, Cláudia Lisete Oliveira Groenwald 
Regionais SBEM 
Diretorias Regionais 
Diretoria Nacional Executiva  

 EMR NÚMERO 32, Março de 2011 
 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011 – 2013                                              
Editorial                                    
Cristiano Alberto Muniz, Regina da Silva Pina Neves             
Artigo Teórico 
Reflexões Sobre o Desenvolvimento Profissional de Professores em Educação 
Estocástica 
Leandro de Oliveira Souza, Celi Espasandin Lopes  
Resolução de Problemas em Aulas de Matemática nos Anos Iniciais: Comparti-
lhando Experiências da Formação Continuada e da Prática Docente 
Sandra Alves de Oliveira, Cármen Lúcia Brancaglion Passos, Mauro Carlos 
Romanato 
“Aprendendo” a Fazer Modelagem Matemática: A Vez do Aluno 
Karina Alessandra Pessôa da Silva, Lourdes Maria Werle de Almeida, Ângela 
Maria Lourenção Gerôlomo 
Modelagem Matemática em Disciplina Específica 
Alvino Alves Sant’Ana, Marilaine de Fraga Sant’Ana 
Open Office Calc: Na Construção de Conceitos Gráficos nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental 
Bruno Grilo Honorio, Cláudia Lisete Oliveira Groenwald 
Tecnologias Concretas e Digitais Aplicadas ao Processo de Ensino-
Aprendizagem de Matémática Inclusiva 
Teodora Pinheiro Figueroa, Eliane Maria De Bortoli Fávero, Braian Lucas 
Camargo Almeida, Josiane Rodrigues dos Santos 
Regionais SBEM 
Diretorias Regionais 
Diretoria Nacional Executiva  
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 EMR NÚMERO 31, Dezembro de 2010 
 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011 – 2013                                        
Editorial 
Cristiano Alberto Muniz, Marilena Bittar            
Artigo Teórico 
Fórmula de Área para Otimização: Um Olhar sob a Ótica das Imbricações entre 
Campos Conceituais 
Rosinalda Aurora de Melo Teles, Paula Moreira BaltarBellemain         
O Ensino Integrado da Matemática: Um Estudo em Escola Participante do 
PIBID-UNIMONTES 
Maria Rachel Alves, Mauricio Soares Barbosa, Fernanda Alves Maia, Maria 
Tereza Carvalho Almeida, Silvana Diamantino França, Jeane Farias Franco                                                                                
Construindo Árvores de Possibilidades para Compreensão de Relações Combi-
natórias 
Rute Elizabete S. Rosa Borba, Juliana Azevedo                                     
Atividades para Sala de Aula 
Soluções Alternativas em Problemas de Máximos e Mínimos 
Rogério César dos Santos                                                                         
Interpretação das Velocidades Relativa e de Afastamento no Cálculo Básico 
Vinicius Cifú Lopes                                                           
Regionais SBEM 
Diretorias Regionais 
Diretoria Nacional Executiva  

 EMR NÚMERO 30, Agosto de 2010 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011 -201302 
Editorial 
Cristiano Alberto Muniz, Marilena Bittar            
Relato de experiência 
Ensino de Matemática no Curso de Pedagogia: Um Desafio na Formação Conti-
nuada em Serviço 
Ana Maria Porto Nascimento, Elena Maria Brentano                               
Uma Experiência Com Resolução de Problemas e Demonstração de Um Fato 
Matemático no Ensino Médio 
Valmir Roberto Moretti                                                                               
O Ensino e a Aprendizagem de Noções Básicas de Geometria Analítica na Pri-
meira Fase do Ensino Fundamental 
Ângela de Jesus Silva, Claudiane Freire Corrêa, Jaqueline Araújo Civardi                                                                                           
Com a Palavra: O Professor 
Peculiaridades da Matemática Escolar  
Anderson B. Lucas                                                                                   
A Matemática “Oculta” do Dia a Dia 
Júnior César de Sousa                                                                             
Resenha de livro 
A Matemática em sala de aula: reflexões e propostas para os anos iniciais do 
ensino fundamental.  

 EMR NÚMERO 29, Março de 2010 
 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011 -2013                                        
Editorial 
Cristiano Alberto Muniz, Regina da Silva Pina Neves 
Artigo Teórico 
Atividade de Ensino, Interação e Aprendizagem Matemática 
Sueli Fanizzi                                                                                               
Crianças do Segundo Ano do Ensino Fundamental e a Representação do Espaço 
Mônica Cerbella Freire Mandarino, Renata Alves da Silva Martins 
Qual Matemática Para Crianças Tão Pequenas? Explorando As Noções de Espa-
ço Com Crianças de 1 a 3 Anos 
Mariana Pellatieri  
Um Estudo Sobre Erros em Álgebra Elementar 
Franciele Rodrigues de Moraes, Marilena Bittar                                        
Relato de experiência 
Para Ler Com os Alunos: Uma Conversa Inicial Sobre a Geometria Dos Fractais 
Alexsandra Camara                                                                                  
Número de diagonais de um polígono: Relato de uma Experiência 
Marcelo Dias Pereira 
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 EMR NÚMERO 28, Dezembro de 2009 
 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011-2013                                           
Editorial 
Cristiano Alberto Muniz, Marilena Bittar                                                             
Lendo e comentando 
Considerações sobre as atitudes em relação à matemática e o desempenho 
escolar. 
Milene Carneiro Machado                                                                          
Relato de experiência 
Educação matemática crítica e o conceito de proporcionalidade em sala de aula. 
Marcia Cristina Nagy Silva, Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino      
Resolução de problemas e pensamento algébrico: uma experiência em aulas de 
matemática. 
Alessandra Senes Marins, Bruno Rodrigo Teixeira                                   
Números fracionários em diferente contextos. 
Valéria Espíndola Lessa                                                                                    
Reflexões sobre a prática docente na perspectiva etnomatemática. 
Maria Cecilia de C. B. Fantinato, Alexis Silveira ., André Luiz Gils, Andréa 
Thees, Claudio Fernandes da Costa, Gisele Américo Soares, Núbia  
Vergetti, Thiago Brañas de Melo, Wellington Rodrigues Galvão 
Regionais SBEM 
Diretorias Regionais 
Diretoria Nacional Executiva  
Normas 
Normas para submissão de propostas.  

 EMR NÚMERO 27, Agosto de 2009 
 

Sumário 
Diretoria Nacional Executiva – Gestão 2011 - 2013 
Relato de experiência 
Quem gostaria de receber um livro de presente de natal? 
Erica Cavalcanti Cavalcanti, Gilda Guimarães Guimarães                       
História das ferramentas para ensino de Geometria: da corda com 12 nós aos 
softwares educacionais. 
Celso Pessanha Machado, Lucia Maria Martins Giraffa                            
Matemática e o caminho das artes: alfabetização matemática. 
Manoel L. C. Teixeira                                                                                 
 Lendo e comentando 
GRUPO EM FOCO: Diferentes olhares, múltiplos focos e autoformação conti-
nuada de educadores matemáticos. 
Leandro do Nascimento Diniz, Marcelo de Carvalho Borba, José Walber de 
Souza Ferreira                                                                                           
Biologia e matemática dialogando no ensino médio? 
Geraldo Bull da Silva Júnior, Eliane ScheidGazire                                   
Problemas 
Construindo matrizes "mágicas". 
Rogério César dos Santos                                                                       
Recursos eletrônicos 
Webquest e educação matemática: um possível caminho à pesquisa escolar. 
Gílian Cristina Barros, Jorge Cássio Costa Nóbriga                                
Normas 
Normas para submissão de propostas. 
Regionais SBEM 
Diretorias Regionais 
Diretoria Nacional Executiva  

 EMR NÚMERO 26, Março de 2009 
 
Sumário 
Diretoria Nacional Executiva - Gestão 2011-2013 
Apresentação 
Nova revista, novo Portal.                                                        
Relato de experiência 
Crianças elaborando problemas de estrutura multiplicativas. 
Gilda Lisboa Guimarães, Roberta Rodrigues dos Santos                         
As aulas de Matemática e as práticas avaliativas possíveis 
Carmyra Oliveira Batista                                                                            
Explorando o Teorema de Pitágoras com Geogebra. 
Adriana da Conceição de Souto Brito, Marília Lidiane Chaves da Costa                                                                                                        
Lendo e comentando 
Reflexões sobre o ensino de Matemática nos anos iniciais de escolarização. 
Gilda Lisboa Guimarães, Rute Elizabete de Souza Rosa Borba 
Integrando Modelagem Matemática nas práticas pedagógicas. 
Jonei Cerqueira Barbosa 
Tecnologias e Educação Matemática. 
Norma Suely Gomes Allevato                   
O que vem por aí 
IV Fórum Nacional de Licenciatura em Matemática. 
XII Conferência Interamericana de Educação Matemática. 
Rute Elizabete de Sousa Rosa Borba  

Quadro 6 – Descrição dos números da EMR já publicados. 
Fonte: SBEM. 



 

 

Os demais números que regularização a periodicidade da revista es-
tão em fase de revisão e diagramação e serão publicados até o final do 
mês de agosto de 2013:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática 

(RIPEM) 

 

A RIPEM tem por objetivo constituir-se em periódico que pos-

sa divulgar a produção brasileira em nível internacional. Ao mesmo 

tempo, a Revista oferece espaço a pesquisadores de diferentes países, 

para que possam estreitar contato com a educação matemática de 

nosso país. Em ambos os casos, temos o desenvolvimento de uma em-

preitada de ampliação do diálogo sobre os rumos da Educação Mate-

mática.  

Na  d ia lé t ica  do  loca l  e  do  g lobal ,  aos 

pesquisadores brasileiros cabe o desafio estimulante de sistematizar 

os seus trabalhos de modo a que possam ser lidos e debatidos em fo-

ros mais amplos. E isso diz respeito diretamente à produção em lín-

gua inglesa. De outra parte, novos desafios se colocam de modo a que 

seja possível a publicação do periódico também em português. Por 

certo, tal alternativa constitui forma ideal. Mas, é preciso que seja 

construída, para os próximos anos, uma plataforma de trabalho que 
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EMR NÚMERO 39, Agosto de 2013 
  

EMR NÚMERO 38, Março de 2013 
  

EMR NÚMERO 37, Dezembro de 2012 
  

EMR NÚMERO 36, Agosto de 2012 
  

EMR NÚMERO 35, Março de 2012 
  

EMR NÚMERO 34, Dezembro de 2011 

Quadro 7 – Descrição dos números da EMR a serem 
publicados. 
Fonte: SBEM. 



 

 

envolva traduções dos artigos para as duas línguas, profissionalmen-

te. Em meio às dificuldades inerentes à publicação de artigos em lín-

gua estrangeira, foram editados quatro números da RIPEM, a saber: 
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Vol 2, No 1 (2012) 

GENERAL PAPERS 

Algebraic, graphic and natural language registers to interrelate different worlds of mathematics: the 
case of function  

Rosana Nogueira de Lima, Vera Helena Giusti de Souza  
DOSSIER 

Historical studies on mathematical education from the perspective of the teaching practice  
Luis Carlos Arboleda  

Contributions of the History of the Mathematical Education to the teachers education  
Neuza Bertoni Pinto  

The textbook of Arithmetics and 1911 Public Education Reform in Santa Catarina, Brazil  
Rosangela Kirst da Silveira, Claudia Regina Flores, David Antonio da Costa  

INTERVIEW 

MARTHA DANTAS (1923-2011): mathematics teaching, pedagogical experiments and teacher's 
training  
André Mattedi Dias  

Vol 3, No 1 (2013) 

Inclusive Mathematics Education 

EDITORIAL 

Inclusive Mathematics Education  

Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes, Lulu Healy  
SPECIAL EDITION 

Inclusive School: case study of a student with Spina Bifida and Arnold Chiari Syndrome  

Tania Elisa Seibert, Claudia Lisete Oliveira Groenwald  
Teaching Mathematics for blind students: a challenge at the university  

Renato Marcone, Miriam Godoy Penteado  

Multimodality and mathematical meaning-making: Blind students’ interactions with Symmetry  

Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes, Lulu Healy  
Perceiving with the eyes and with the hands  

Luis Radford  
Mathematical concepts in young deaf signers from Brazil: a comparative study  

Heloiza Barbosa  



 

 

3.6.3 Boletim 

A retomada da publicação do Boletim da SBEM, de maneira 

regular, é outra conquista da DNE em resposta às demandas dos só-

cios, que expressavam a necessidade de retomar esse importante es-

paço de comunicação. 

Desde o início das atividades da SBEM, lá em meados da déca-

da de 1980, seus dirigentes, primeiros simpatizantes e, posteriormen-

te, primeiros sócios já avaliavam o quanto conhecer e socializar as 

ações realizadas em nome da Educação Matemática era importante 

para a consolidação da nossa Sociedade. Por isso, muitas informações 

foram trocadas, experiências foram conhecidas e vivências foram so-

cializadas durante os anos em que os Boletins foram produzidos e di-

vulgados, a partir da impressão e distribuição em eventos e/ou outras 

oportunidades. 

   Logo, foi com muito respeito ao trabalho de todos aqueles 

que já colaboraram e com muita confiança de que é possível constru-

irmos um espaço de comunicação cada vez mais atrativo, informativo 
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Vol 3, No 2 (2013)  

GENERAL PAPERS 

How can visual history and the art of fortifying serve in training math teachers?  

Cláudia Regina Flores  
 
Prospective mathematics teachers interacting in a chat and emerging different scopes about the 
definition of polyhedron  

Marcelo Almeida Bairral  

 

Financial education in adult and youth education  
Marco Aurélio Kistemann  

 

The research as a principle for the teaching and learning of mathematics  
Iran Abreu Mendes 

  

Stages in the training of teachers of mathematics and elementary school 

Magali Aparecida Silvestre  

Quadro 8 – Descrição dos números da RIPEM já  publicados. 
Fonte: SBEM. 



 

 

e unificador, que retomamos, em abril de 2011, esta publicação, 

tendo como editores a primeira secretária, professora Regina da Silva 

Pina Neves e o presidente da SBEM, professor Cristiano Alberto Mu-

niz.  

O projeto editorial do Boletim tem sido definido a partir das 

sugestões coletadas junto aos Diretores de Regionais, aos Membros 

do Conselho Editorial, aos coordenadores dos Grupos de Trabalho da 

SBEM e demais sócios. Os 25 números já publicados contaram com a 

colaboração de diretorias regionais, núcleos de pesquisa, projetos, la-

boratórios e demais sócios. Além disso, contamos, de modo especial, 

com a colaboração do Grupo EmFoco que é responsável pela seção 

Eventos, Concursos e Seleções e que mantém diálogo constante 

sugerindo matérias, mediando contatos. 

O quadro a seguir descreve o conjunto das matérias publicadas 

desde fevereiro de 2012 e agradece publicamente o apoio e a colabo-

ração de todos os autores.  
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Número Matéria Autores 

  
9 

Editorial Cristiano Alberto Muniz e Regina 
da Silva Pina Neves 

LEGI: O Museu interativo Itinerante de Educação matemática 
do Laboratório de Ensino de Geometria da Universidade Fe-
deral Fluminense 

Ana Maria Kaleff 

Notícias Secretaria SBEM 
Eventos José Walber de Souza Ferreira 

Concursos Diretoria Nacional Executiva 

  
  
  
  

10 

 

Editorial Cristiano Alberto Muniz e Regina da Silva Pina Neves 

Diretoria Regional do Rio de Janeiro Mônica Cerbella Freire Mandarino 
Diretoria Regional do Paraná Dionísio Burak 

Diretoria Regional da Bahia Irene Maurício Cazorla 

Diretoria Regional do Distrito Federal Mauro Luiz Rabelo 

Diretoria Regional de Goiás Wellington Lima Cedro 

Diretoria Regional do Rio Grande do Sul Claudia Lisete Oliveira Groenwald 
Diretoria Regional de Rondônia Marlos Gomes de Albuquerque 

Diretoria Regional de São Paulo  Nelson Antonio Pirola  
Diretoria Regional de Sergipe  Eva Maria Siqueira Alves  

Diretoria Regional da Paraíba  Abigail Fregni Lins  

Diretoria Regional do Mato Grosso do Sul  Irio Valdir Kichow  
Notícias  Diretoria Nacional Executiva  

Comunicados  Diretoria Nacional Executiva  
Eventos  José Walber de Souza Ferreira  
Concursos  José Walber de Souza Ferreira  

Divulgação  Alex Sandro Gomes  
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11 

Índice Cristiano Alberto Muniz e 

Regina da Silva Pina Neves 
Coloquio em homenagem a Michèle Artigue Marilena Bittar 

Encontro Brasileiro de Estudantes de pós-graduação em Educação 
matemática 

Vinícius Pazuch 

I Encontro Nacional de Pesquisa em história da Educação Mate-
mática 

Wagner Rodrigues Valente 

A Revista de Matemática, Ensino e Cultura (REMATEC) Iran Abreu Mendes 

Notícias Diretoria Nacional Executiva 

Divulgação Ana Maria M. R. Kaleff 

Eventos José Walber de Souza Ferreira 

Concurso José Walber de Souza Ferreira 

 
 
 
  12 

Editorial Cristiano Alberto Muniz e 
Regina da Silva Pina Neves 

Por onde anda nosso presidente Cristiano Alberto Muniz 

Diretoria Regional do Espírito Santo Sandra Aparecida Fraga da 
Silva 

Diretoria Regional do Paraná Ettiène Cordeiro Guérios 

SBEM em Desfesa de Um Grupo de Pesquisadores Brasileiros Cristiano Alberto Muniz 

Notícias Diretoria Nacional Executiva 

Divulgação Profª Dra. Denize da Silva 
Souza 

Eventos José Walber de Souza Ferreira 

Concursos José Walber de Souza Ferreira 
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  13 

Editorial Cristiano Alberto Muniz e 

Regina da Silva Pina Neves 
Dia da Matemática e a Obra Didática de Malba Than, Para Além 
do Homem que Calculava. 

Antônio José Lopes (Bigode) 

O Dia Nacional da matemática na SBEM-BA José Walber de Souza Ferreira 

O dia da Matemática 

Laboratório de Educação matemática Da Universidade Federal 
Fluminense 

Bruno Alves Dassie, 
Fabiano Souza e 

Flávia dos Santos Soares 
O Dia nacional da matemática e as escolas do PIBID- Matemáti-
ca da Universidade Estadual Vale do Aracaú. 

Márcio Nascimento da Silva 

O Dia da matemática na Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA) 

Claudia Lisete Oliveira 
Groenwald 

Dia Nacional da Matemática na Faculdade José Augusto Vieira 
– Sergipe 

Fabiana Cristina Oliveira Silva 
de Oliveira 

Dia da matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia De Sergipe (IFS) 

Danilo Lemos Batista 

Divulgação Rony C. O. Freitas 

Notícias Diretoria Nacional Executiva 

Eventos José Walber de Souza Ferreira 

 
 
  
  14 

Editorial Cristiano Alberto Muniz e 
Regina da 

Silva Pina Neves 
O Dia Nacional da Matemática 

no Núcleo de Educação Matemática da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC), 
Departamento de Ciências 
Exatas e Tecnológicas 

Camila Macedo Lima Nagami-
ne, 
Liliane Xavier Neves e 

Afonso Henriques 

Bahia e SBEM-BA: Aprendemos com eles, a cada dia a Cons-
truir uma Regional Forte e Atuante. 

Diretoria Nacional Executiva 

Por Onde Anda a Nossa Presidente Cristiano Alberto Muniz 

Eventos Realizados Antonio Sales 

Divulgação Eurivalda Ribeiro dos Santos 
Santana 

Notícias Cristiano A. Muniz 

Eventos José Walber de Souza Ferrei-
ra 

Publicações José Walber de Souza Ferrei-
ra 
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   15 

  

Editorial Cristiano Alberto Muniz e Regina da 

Silva Pina Neves 
SBEM 25 Anos a criação de Um Lugar de Memória Dra. Nancy Campos 

Pesquisadores Brasileiros no ICME 12 e no PME 36 Rute Elizabete de S. Rosa Borba  e 
Rúbia Barcelos Amaral 

Encontro Gaúcho de Educação Matemática (EGEM) Lucas Gabriel Seibert, Claudia Lisete 
Oliveira Groenwald e Mauricio Rosa 

Divulgação Alina Spinillo e Síntria Lautert 
Notícias Diretoria Nacional Executiva 

Eventos José Walber de Souza Ferreira 
Concursos José Walber de Souza Ferreira 
Seleções de programas de Pós- Graduação Stricto SEN-
SU 

José Walber de Souza Ferreira 

Publicações José Walber de Souza Ferreira 

  
16 

Editorial Cristiano Alberto Muniz 
Resolução 1: Processo de Candidatura a Coordenador de 
Grupo e trabalho da SBEM 

Cristiano Alberto Muniz 

Gênese dos Grupos de Trabalho da SBEM e discussões 
sobre eles na História da SBEM 

Cristiano Alberto Muniz 

  
  

17 

Editorial Cristiano Alberto Muniz e Regina da 
Silva Pina Neves 

Livro Comemorativo SBEM 25 Anos Dra. Nancy Campos 

Regional de Sergipe Diretoria Regional 
Relatório Sobre o Fórum de Educação matemática, tecno-
logias Informáticas e Educação a Distância. 

Maurício Rosa , Prof. Dr. Marcelo Al-
meida Bairral, 
Prof. Dr. Rodrigo Dalla Vechia  e Prof. 
Dra. Rúbia Barcelos do Amaral 

Eventos Realizados Diretoria Nacional Executiva 

Divulgação Diretoria Nacional Executiva 
Eventos José Walber de Souza Ferreira 
Concursos José Walber de Souza Ferreira 
Seleções de Programas de pós-graduação Stricto Sensu. José Walber de Souza Ferreira 
Publicações José Walber de Souza Ferreira 

 
  18 

Editorial Diretoria Nacional Executiva da SBEM 

Organizadores do XI ENEM 
XI Encontro nacional De Educação Matemática (ENEM)- O 
Novo ENEM 

Comissão Científica do XI ENEM 

A Logo do Evento Organizadores do XI ENEM 
A Organização do XI ENEM em Eixos e Subeixos Comissão Científica do XI ENEM 
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  19 Editorial Diretoria Nacional Executiva 
Boletim Temático: Divulgação do Relatório do V Seminário Inter-
nacional de Pesquisa em Educação Matemática, Outubro de 2012 

Diretoria Nacional Executiva 

Relatório Científico do V SIPEM Diretoria Nacional Executiva 

Notícias Diretoria Nacional Executiva 

  
  20 

Editorial Cristiano Alberto Muniz 
Regina da Silva Pina Neves 

GPIMEM 20 Anos: EAD Online, Modelagem e Artefatos Digitais Rúbia Barcelos Amaral 
Ana Paula dos Santos Malhei-
ros 

Apresentando:  Revista Paranaense de Educação Matemática Fábio Alexandre Borges 

XV Encontro Baiano de Educação Matemática Célia Barros Nunes 

Eventos Diretoria Nacional Executiva 

Concursos e Seleções Diretoria Nacional Executiva 

Publicações Diretoria Nacional Executiva 

21 Editorial Cristiano Alberto Muniz 

A Formação do Professor de Matemática 
no Curso de Licenciatura: Reflexões 
Produzidas pela Comissão Partidária 
SBM/SBEM 

Comissão SBEM: 
Regina da Silva Pina Neves 
Ana Cristina Ferreira 

Armando Traldi Jr. 
Comissão SBM: 
Yuriko Yamamoto Baldin 

Sandra Maria Semensato de Godoy 
Paulo Cezar Pinto Carvalho 

 
 
  
   22 

Editorial Cristiano Alberto Muniz 
Regina da Silva Pina Neves 

Eleição Diretoria Nacional Executiva 
Triênio 2013 – 2016 

Diretoria Nacional Executiva 

Processo eleitoral na Regional SBEM- 
CE 

Diretoria Regional 

Processo eleitoral na Regional SBEM- 
BA 

Diretoria Regional 

Processo eleitoral na Regional SBEM- 
PR 

Diretoria Regional 

Processo eleitoral na Regional SBEM- 
GO 

Diretoria Regional 

Eventos Diretoria Nacional Executiva 



 

 

A divulgação dos números do Boletim tem sido realizada por 

meio do portal SBEM e envio por e-mail para os sócios. Para a divul-

gação contamos também com o apoio do Grupo EmFoco, demais 

sócios que se utilizam de listas de professores, instituições e redes so-

ciais. Entendemos que o Boletim tem cumprido sua vocação de infor-

mar/comunicar e se consolidado como importante espaço para a soci-

alização de ações, projetos e eventos em Educação Matemática no 

Brasil. Em função das parcerias firmadas junto a outras sociedades, 

ele passa a ser divulgado em 2012, também, na homepage oficial da 

Federeación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática 

(FISEM). 
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  23 

Editorial Cristiano Alberto Muniz  e Regina da Silva Pina Neves 

Gênese dos Grupos de trabalho da SBEM e a 
Necessidade de Uma Dinâmica de Reorgani-
zação 

Cristiano Alberto Muniz 

Resolução N 02, de 28 de Abril  de 2013. Cristiano Alberto Muniz 

  
   24 

Editorial Cristiano Alberto Muniz 
Regina da Silva Pina Neves 

Dia Nacional da matemática Paulo Figueiredo Lima 

O Brasil Mata seus Matemáticos: A cada dia, 
em sala de aula. 

Cristiano Alberto Muniz 

Comemoremos 
O Dia Nacional da educação matemática. 

José Walber de Souza Ferreira 

O DIA NACIONAL DA MATEMATICA Diretoria da SBEM—DF 

  
 
  
  
     
25 

Editorial Cristiano Alberto Muniz 
Regina da Silva Pina Neves 

II Encontro de matemática da UFRB Leandro do Nascimento Diniz 
IV EnGEM—Quirinópolis/ Goiás: Uma História 
de Sucesso. 

Diretoria Nacional Executiva 

V Encontro de educação matemática em Ouro 
Preto 

Diretoria Nacional Executiva 

Publicações Diretoria Nacional Executiva 
Divulgação e Notícia Diretoria Nacional Executiva 
Eventos Diretoria Nacional Executiva 
Concursos e Seleções Diretoria Nacional Executiva 

Quadro 9 – Descrição dos números do Boletim  já  publicados. 
Fonte: SBEM. 



 

 

3.7 Articulações junto ao Ministério da Educação, órgãos de 

fomento e demais sociedades científicas 

A DNE buscou ampliar, desde o início de suas atividades, a 

possibilidade de diálogo entre SBEM, MEC e demais órgãos de fo-

mento – dando continuidade a um trabalho da gestão anterior. Nesse 

período, a SBEM participou de importantes debates e esteve presente 

em momentos significativos para a Educação Brasileira. Os resulta-

dos podem ser observados nas muitas representações descritas neste 

documento e, de modo especial, a participação da SBEM na indicação 

de membro para a composição do Comitê de Assessoramento em 

Educação (CA) do CNPq. Outra atividade que pode ser destacada é 

aquela referente às oportunidades de parceria entre SBEM e setores 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

Além disso, destaca-se a participação da presidência da SBEM em 

reuniões nas quais a SBEM foi representada frente a diferentes socie-

dades científicas, divulgando, dessa forma, o trabalho do grupo gestor 

atual e, principalmente, o trabalho de todos aqueles que já estiveram 

à frente de DNEs da SBEM.  

Nesse sentido, destacam-se: a participação do presidente da 

SBEM no segundo semestre de 2012 da Comissão que propõe os 

“direitos da aprendizagem matemática no ciclo de alfabetização” com 

produção que foi homologada pelo CNE e colocada para Consulta Pú-

blica, no primeiro semestre de 2013; a participação, também da presi-

dência, no início do ano de 2013, juntamente com outros especialistas 

da área de Educação Matemática, das discussões para o estabeleci-

mento de uma matriz curricular de alfabetização matemática, no 

INEP, à luz dos direitos a aprendizagem matemática; a participação 

ao longo do primeiro semestre de 2013, no contexto do PNAIC, da 

elaboração de material para formação de alfabetizadores, voltado pa-

ra a garantia dos direitos de aprendizagem matemática na alfabetiza-
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ção, com contribuições no texto geral, assim como, especificamente, 

no módulo de Sistema de Numeração Decimal Posicional. Desse mo-

do, é crescente o número de pedidos de apoio financeiro com êxitos 

no âmbito da realização de eventos de Educação Matemática, regio-

nais, nacionais e internacionais.  

A SBEM fortaleceu muitas parcerias iniciadas na gestão anteri-

or junto a outras sociedades científicas4. Entre elas podemos citar: a 

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ABRAPEC); a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e Secretaria para 

Assuntos de Ensino da Sociedade Brasileira de Física; a International 

Council of Associations for Science Education (ICASE); a Associação 

Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio); a Divisão de Ensino da 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ); a Associação Nacional de Pós

-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); e a Sociedade Brasi-

leira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Outras ações têm sido desenvolvidas em prol da integração da 

SBEM junto a outras sociedades, comitês e/ou representantes de con-

gressos, como exemplos podemos citar: a participação da SBEM na 

organização do VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemá-

tica (CIBEM) que acontecerá na cidade de Montevidéu no Uruguay, 

entre os dias 16 e 20 de setembro de 2013; o diálogo constante com a 

Federeación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática 

(FISEM). 

 A SBEM desenvolveu ações em parceria com a Sociedade Bra-

sileira de Educação Matemática (SBM), como, por exemplo: o estabe-

lecimento de parceria em prol da elaboração de documento acerca 

das diretrizes nacionais dos cursos de licenciatura em Matemática; a 

participação em oficina sobre geometria no Projeto Klein; a participa-

ção no Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em Matemática e Estatís-
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tica, integrando a mesa de abertura, no ano de 2010. Do mesmo mo-

do, a SBEM também desenvolveu atividades junto à Associação Naci-

onal de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), partici-

pando de suas reuniões nos últimos três anos, sendo sempre com di-

reito à fala no GT próprio de Educação Matemática. 

 

3.8 Elaboração de documento com análise crítica dos Refe-
renciais Curriculares Nacionais para Cursos de Licenciatu-
ra em Matemática  

 

A necessidade de discussões colaborativas entre as Sociedades 

SBEM e SBM a respeito da Licenciatura em Matemática tem aconte-

cido ao longo dos anos e se ampliou durante as atividades do IV Fó-

rum Nacional de Licenciaturas em Matemática, realizado nos dias 15 

e 16 de abril de 2011, nas dependências da Faculdade de Educação, da 

Universidade de São Paulo (FE/USP). Na ocasião, foi acordado que 

uma Comissão Paritária seria formada com a participação de três 

membros de cada sociedade e que ela seria apoiada por uma comissão 

de fundamentação.  

O trabalho das duas Comissões foi regido pelo Termo de Refe-

rência, aprovado nas esferas deliberativas das duas sociedades e que 

foi amplamente divulgado junto aos sócios da SBEM e SBM. Esse do-

cumento registrava como objetivo central: a elaboração de um docu-

mento com análise crítica dos Referenciais Curriculares Nacionais 

para Cursos de Licenciatura em Matemática, constantes à página 79 

do documento do Ministério da Educação (MEC), de 04 de abril de 

2010. Como também: 

     • Realizar discussão aprofundada do documento do MEC, referido 
no início, assim como do documento Diretrizes Curriculares para os 
Cursos de Matemática (estabelecidas pela resolução CNE/CES 3 de 
18/02/2003) que se baseiam no Parecer CNE/CES 1302/2001 
(homologado pelo MEC em 04/03/2002), fazendo críticas e trazendo 
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contribuições relevantes para os projetos de licenciatura em Matemá-
tica;  

     • Incorporar na análise e nas discussões contribuições da massa 
crítica hoje disponível, tanto por meio da pesquisa científica acerca do 
objeto da Formação do Professor de Matemática, quanto das discus-
sões, construção e implementação dos projetos de licenciatura em 
Matemática de vanguarda em diversas universidades;  

     • Promover junto aos representantes das Sociedades envolvidas 
(para a SBEM, essa propõe um Comitê de assessoramento do traba-
lho a distância) um diálogo mais amplo de forma a colher subsídios 
para a análise e elaboração de proposições;  

     • Elaborar um documento destinado ao MEC com os seguintes 
pontos principais: contextualização atual da realidade da Licenciatura 
no Brasil, análise do documento proposto pelo MEC, indicação de 
pontos críticos, proposição de parâmetros curriculares considerados 
vitais, levantamento de sugestões;  

     • Estabelecer estratégia de encaminhamento do documento ao 
MEC e de ampla divulgação junto aos filiados da SBM e SBEM, assim 
como de outras sociedades ligadas à educação científica;  

     • Definir estratégias de acompanhamento do acolhimento e discus-
sões realizadas pelo MEC a partir das propostas da Comissão.  

Além disso, o referido termo destacou como produtos:  

     • Documento abordando os seguintes pontos: contextualização 
atual da realidade da Licenciatura no Brasil, análise do documento 
proposto pelo MEC no que refere a Referenciais Curriculares Nacio-
nais para Cursos de Licenciatura em Matemática, indicação de pontos 
críticos, proposição de parâmetros curriculares considerados vitais, 
l e v a n t a m e n t o  d e  s u g e s t õ e s ;  
     • Estratégia de encaminhamento do documento ao MEC e de am-
pla divulgação aos filiados da SBM e SBEM, assim como de outras so-
c i e d a d e s  l i g a d a s  à  E d u c a ç ã o  c i e n t í f i c a ;  
     • Estratégia de acompanhamento do acolhimento do documento e 
discussões realizadas pelo MEC a partir das propostas da Comissão. 

Nessas condições, os trabalhos foram iniciados e não se res-

tringiram a seus membros, foram convidados também professores 
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pesquisadores, vinculados a inúmeras instituições de ensino superior, 

públicas e privadas. Eles participaram enviando contribuições que 

ajudaram a comissão em suas reflexões e serviram de subsídio para 

que seus membros construíssem o documento que foi apresentado.  

O texto contempla as discussões estabelecidas e se configura 

em elemento consensual do longo debate empreendido. Ele está es-

truturado em quatro partes, a saber: na primeira, temos a apresenta-

ção de um breve panorama sobre a formação de professores no Brasil; 

no segundo tópico, há uma reflexão sobre a licenciatura enquanto es-

paço inicial de formação de professores para a prática docente escolar 

em matemática; em seguida, apresenta-se uma reflexão sobre alguns 

elementos constituintes do currículo da licenciatura em matemática 

e, por fim, temos a reflexão sobre dezessete temas considerados es-

senciais para a formação do futuro professor de matemática em um 

curso de licenciatura.  

Assim, diante desta produção que marca a história das duas 

Sociedades, externamos os nossos sinceros agradecimentos a todos 

aqueles que contribuíram para a construção desse documento. Agra-

decemos a disponibilidade dos envolvidos para o diálogo, para a escu-

ta, para o debate, para o consenso e parceria. Estamos certos de que 

trabalhos dessa natureza auxiliam a todos na maior compreensão das 

necessidades e possibilidades para se pensar e se fazer a formação ini-

cial do professor de matemática no Brasil. O texto, na integra, pode 

ser observado no Anexo II. 

Esta prevista a publicação do documento completo no XI 

ENEM, com editoração conjunta SBEM-SBM. A partir desta experi-

ência já existe uma proposta de um segundo projeto de integração 

SBEM-SBM na elaboração de material bibliográfico para as licencia-

turas, cujo termo de referência já foi enviado pela presidência da 

SBEM. 
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3.9 Valorização do professor de matemática 

 

Uma das primeiras ações nesse sentido foi a publicação de um 

edital tendo como objeto “a identificação, catalogação, validação e 

divulgação de experiências pedagógicas bem sucedidas na práxis da 

Educação Matemática da educação básica brasileira” sob o título 

“Capitalização nacional de materiais e projetos pedagógicos para a 

aprendizagem matemática na Educação Básica”. 

O edital teve como público-alvo professores dos sistemas pú-

blicos e/ou privados da educação básica brasileira que desenvolvam 

projetos de Educação Matemática, na educação básica. 

Nesta primeira Edição do Edital de Capitalização Nacional de 

Materiais e Projetos Pedagógicos Para a Aprendizagem Matemática 

na Educação Básica, no prazo definido pelo Edital, tivemos 21 inscri-

ções enviadas das quais 20 foram homologadas na data de 17 de abril 

de 2013 e enviadas para análises, seguindo os critérios estabelecidos 

no Edital. A análise preliminar com o objetivo de homologação das 

inscrições revela o seguinte quadro: 

Inscrições recebidas no prazo previsto pelo Edital: 21 (vinte e 

uma), sendo: 

Por Gênero: 38% do sexo masculino e 62% do sexo feminino; 

Por região brasileira: 

                          09% do Norte (RO, AC) 

   14% do Nordeste (CE, MA e SE) 

   10% do Centro-Oeste (GO e DF) 

   37% do Sudeste (RJ, MG e SP) 

   23% do Sul (RS) 
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Filiados à SBEM: apenas 10% dos inscritos são filiados, mas 

muitos dos não filiados dizem já terem sido filiados, mas tiveram sua 

filiação cancelada  por desatualização com anuidade ou cadastro.  

Quanto aos níveis de ensino dos projetos: Observar-se apenas 

uma proposta para os anos iniciais (2º ano do EF e nenhuma para a 

Educação Infantil). Há uma maior concentração nos anos finais do 

Ensino Fundamental e bom equilíbrio destes com propostas para o 

Ensino Médio. Não vemos a explicitação de projeto para o contexto 

da EJA. Muitas temáticas foram contempladas, a saber: 

Depois de avaliados, o resultado foi amplamente divulgado. A 

síntese a seguir, nos auxilia na visualização dos projetos aprovados:  

 

♦ Andreia Silva Brito: Projeto “Observando Formas” que foi 

desenvolvido no 6°ano do Ensino Fundamental de nove anos, em 

Presidente Médici - Rondônia.  
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9o ano do EF : Novas Tecnologias para o ensino de Geometria 

Ensino Médio: ensino de funções 

6o ano do EF: sobre comunidade de investigação para ensino de Geometria 

2o ano do EF: sobre formas geométricas 

9o ano do EF: Meio Ambiente e Cidadania 

Ensino Médio: Geometria 

8o e 9o anos do EF:jogos como instrumento de avaliação 

8o ano do EF:os fractais 

Ensino Médio:funções e o Geogebra 

6o ano do EF:geometria 

Anos finais do EF:resolução de problemas 

7o e 8o anos do EF:Matemática+Inovação =Aprendizagem 

Ensino Médio: criatividade 

Ensino Fundamental series finais:  projeto interdisciplinar sobre o lixo 

Ensino Médio projeto interdisciplinar com uso do Geogebra 

9o ano do EF: Geometria 

Anos diversos do EF: projeto de robótica 
Ensino Médio: ensino de números complexos 

Despertando Vocações Científicas 3o ano do EM 
Quadro 10 – Temáticas para o contexto de EJA. 

Fonte: SBEM. 



 

 

 

♦ Elvys Wagner Ferreira da Silva: Projeto “São Luís, Patri-

mônio da Humanidade: Uma beleza de Geometria”, que 

foi desenvolvido com uma turma de 9º ano do Ensino Fundamen-

tal, em escola da rede municipal de ensino de São Luís (MA), loca-

lizada no bairro da Vila Maranhão, zona rural.  

 

♦ Márcia Friedrich: Projeto “Ensino de matemática e ciên-

cias (fisica): interdisciplinaridade no ciclo II do ensino 

fundamental, a partir de uma perspectiva lipmaniana”. 

Trata-se de um trabalho interdisciplinar realizado em escola per-

tencente à Rede Municipal de Ensino (RME) de Goiânia, localiza-

da na Vila Paraíso.  

 

♦ Saulo Furletti: Projeto “Exploração de tópicos de matemá-

tica da educação básica em modelos robóticos”, que ocor-

reu no ano de 2010, em uma turma do 2º ano do Ensino Médio, 

de uma escola que atende a todos os anos da Educação Básica em 

horário integral, na cidade de Belo Horizonte.  

 

♦ Terezinha Aparecida Faccio Padilha: Projeto 

“Aprendizagens matemáticas a partir da construção de 

fractais”. A intervenção pedagógica foi desenvolvida com uma 

turma de 7ª série, do Ensino Fundamental, de uma Escola Muni-

cipal, de Ensino Fundamental, da cidade de Venâncio Aires, no 

Rio Grande do Sul.  

 

Informações detalhadas sobre o edital, homologação e resulta-

do podem ser obtidas no portal SBEM, em notícias.  
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3.10 Reestruturação dos Grupos de Trabalho 

A DNE iniciou uma ampla discussão a respeito da reestrutura-

ção dos Grupos de Trabalho que compõem a SBEM. A demanda foi 

posta em SIPEMs anteriores e vem se ampliado entre os sócios que 

buscam informações a respeito da história de criação dos grupos, de 

seus critérios e expõem a necessidade de criação de novos GTs, em 

função da importância de novas áreas que se consolidaram ao longo 

dos últimos anos.  

Em razão de tudo isso, a DNE, assumiu ao desafio de se man-

ter em constante avaliação e reestruturação, mediando a discussão 

sobre tais questões, de modo que em outubro de 2012, por ocasião do 

V SIPEM, o debate se concretizou e decisões foram tomadas com o 

intuito de congregar as diferentes áreas de pesquisa em Educação 

Matemática.  

A Plenária do SIPEM, realizada em outubro de 2012, em Petró-

polis, aprovou a criação de uma Comissão para propor normas para 

organização dos GT de forma dinâmica e orgânica. Por consequência, 

a presidência da SBEM, em 10 de janeiro de 2013, instituiu um Ato 

criando tal Comissão, com nomes indicados pelos GTs, que teve por 

objetivo “apresentar uma minuta de Resolução que normatize a cria-

ção, extinção, suspensão, renomeação ou reativação de um Grupo de 

Trabalho na estrutura científica da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática a ser submetida ao CND que, aprovada, será o conteúdo 

de Resolução da SBEM”. 

Após longo, amplo e frutífero trabalho de consulta, debate, tro-

cas, a Comissão apresentou, na segunda quinzena de abril de 2013, 

uma proposta de Minuta de Resolução que fora submetida pelo presi-

dente ao CND. Essa proposta foi aprovada pelo CND e, por conse-

quência, a presidência da SBEM assinou em 28 de abril de 2013 a Re-

solução Nº 02, da SBEM, que “Regulamenta a criação, extinção, reati-

PARTE III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  52 



 

 

vação, renomeação, suspensão temporária ou fusão de Grupos de 

Trabalho da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e dá ou-

tras providências”. Foi publicado um Boletim temático com a finali-

dade a publicização desta Resolução que está disponível na página da 

Sociedade desde a data de sua publicação. Tudo isso pode ser obser-

vado na integra nos anexos III e IV. 

 

3.11 Centro de Memória 

A proposta de criação do Centro de Memória da SBEM surgiu 

da preocupação em preservar os documentos produzidos pela Socie-

dade, nos últimos 25 anos. Como consequência desse trabalho de pre-

servação, procuramos disponibilizar o acervo documental da Socieda-

de para consulta ao público em geral, com o objetivo de garantir a 

produção do conhecimento por meio de investigações históricas sobre 

a entidade, em distintos contextos.  

Com vistas à organização do Centro de Memória da SBEM, ad-

quirimos armários e estantes e mobilizamos uma equipe de estagiá-

rias, que foram treinadas e orientadas na realização do trabalho de 

tratamento e arquivo dos documentos, bem como na degravação de 

entrevistas realizadas por uma historiadora.  

 

3.11.1 A organização dos documentos 

 

O trabalho de organização do Acervo Documental da SBEM 

teve início em outubro/2012, a partir de uma proposta de trabalho 

apresentada ao Presidente da Sociedade. Naquela oportunidade, 

constatamos que as atividades desenvolvidas pela SBEM, desde a sua 

fundação, produziram um número significativo de documentos que 

ainda não estavam catalogados ou organizados e que eram mantidos 

em situação de descuido, o que provocou a perda de muitos deles. Tal 
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evidência, por si, justificou a necessidade da organização deste acer-

vo, que conserva significativa parte da memória da SBEM, pela im-

portância e pelo ineditismo destes documentos como preciosas fontes 

primárias para pesquisas históricas.  

 

3.11.2 Tratamento do material 
 

Os documentos transferidos para Brasília estavam acondicionados 
em caixas de papelão, sem qualquer tipo de classificação, alguns em 
pastas, outros soltos, em péssimo estado de conservação.  
 

- 1ª etapa: Higienização do material 
A higienização constitui-se como um dos procedimentos mais 
significativos do processo de conservação de documentos so-
bre suporte papel, pois, a poeira é a grande inimiga da con-
servação desses documentos, por conter partículas de areia 
que cortam e arranham; fuligem e inúmeras outras impurezas 
que atraem a umidade, acelerando o processo de degradação 
dos papéis. No processo de higienização mecânica foram re-
movidos objetos danosos aos documentos, tais como gram-
pos, clipes e prendedores metálicos, cola ou fita adesiva, bem 
como realizada a limpeza dos mesmos através de trincha ma-
cia, eliminando-se o máximo possível de poeira e outros resí-
duos, produzidos pelo empilhamento, dobraduras, enfim, pe-
la acumulação inadequada, com a finalidade de estabilizar 
possíveis processos de degradação e permitir ao pesquisador 
um manuseio mais seguro. Tal tratamento embora não seja 
suficiente, garante uma condição mínima para a conservação 
dos documentos.  

- 2ª etapa: Arranjo dos documentos em categorias 

Após a higienização, os documentos foram arranjados 
em séries/categorias, que, resumidamente, definimos em: 

 
1) Pré-SBEM – 1985-1988. Documentos relativos às ações 
que antecederam a criação da Sociedade, que registram 
eventos como a reunião em Guadalajara (1985), a realização 
do I ENEM e o movimento Pró-SBEM;  
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2) Fundação da SBEM – 1987/88. Documentos relativos à 
instituição formal da Sociedade, como Estatuto, II ENEM, 
Ata de Fundação, etc.; 
3) Gestões da SBEM – a partir de 1988. Documentos relati-
vos ao registro de cada uma das sucessivas gestões da Socie-
dade. 
Essa etapa do trabalho exigiu o aprofundamento do conheci-
mento da trajetória histórica da SBEM, por meio de exausti-
vo levantamento bibliográfico, bem como a realização de en-
trevistas com os ex-gestores da Sociedade e personalidades 
importantes da época da fundação.  
 
- 3ª etapa: Arquivamento 
 

A organização dos documentos do acervo da SBEM foi 
realizada a partir da aplicação das três principais funções ar-
quivísticas: classificação, avaliação e descrição. Tal procedi-
mento teve por objetivo dar inteligibilidade ao acervo docu-
mental, proporcionando um acesso rápido e seguro às infor-
mações.  

Após classificação adequada, os documentos foram 
acondicionados em caixas de arquivo de papelão, padrão ado-
tado para os conjuntos da SBEM, com vistas a proteger e pro-
longar sua vida útil, impedindo a ação da luz (natural ou arti-
ficial) e preservando sua integridade física. As caixas foram 
etiquetadas com informações que facilitam, de imediato, sua 
identificação: número da caixa dentro da coleção, sigla da co-
leção, série temática e especificação detalhada do conteúdo. 

A organização do acervo permitiu ainda, a classificação dos do-

cumentos nos seguintes suportes, além do Arquivístico: Iconográfico 

(fotografias em papel, fotografias digitais, cartazes, folders, logo, 

etc.); Museológico (placas, troféus, botons, camisetas, etc.); e, Audio-

visual (filmes e gravações de entrevistas com personalidades vincula-

das à Educação Matemática, no Brasil; registros de palestras, eventos, 

etc.). 
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Destacamos que muitos documentos importantes não foram 

encontrados e que uma campanha permanente de doação de material 

histórico deve ser mantida junto aos associados e à comunidade de 

educadores matemáticos brasileiros, com vistas à recuperação de do-

cumentos relativos ao processo de constituição da instituição 

(relatórios de reuniões e eventos, cartas, fotos, filmes, etc.); 

 

3.11.3 Produtos da organização do Acervo Documental da 
SBEM 

A partir da organização do Acervo, foi possível a proposição do 

Projeto MEMÓRIA SBEM – 25 anos, com o objetivo de reconstrução 

da história da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). 

Como produtos desse trabalho foram elaborados: 

a) O livro “Relatos de Memórias: a trajetória histórica de 25 

anos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática”, editado em 

parceria com a Editora da Física, com lançamento no XI ENEM, em 

Curitiba - PR; e  

b) CD COMEMORATIVO DE 25 ANOS DA SBEM, com mensa-

gens dos ex-presidentes (gravação a ser realizada ao longo da realiza-

ção do XI ENEM em Curitiba, para editoração posterior e difusão via 

site).  

 

3.11.4 O Centro de Memória Virtual 

Concomitante à organização física do Centro de Memória, na 

sede da SBEM, em Brasília/DF, foi criado no site oficial da SBEM o 

Centro de Memória virtual. Assim, ao passo em que o acervo arquivís-

tico físico é organizado, a documentação considerada mais importan-

te é digitalizada e publicada no site da SBEM, permanecendo acessí-

vel a todos os interessados.  
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Consideramos importante registrar a necessidade de um esfor-

ço coletivo da comunidade “sbeminiana”, no sentido de centralizar no 

Centro de Memória da SBEM o arquivo da documentação original de 

concepção e fundação da Sociedade, evitando-se a privatização da 

guarda desses documentos e, consequentemente, da memória institu-

cional da Sociedade. 

 

Considerações Finais 

 A construção deste relatório proporcionou a toda DNE a avali-

ação de suas ações junto à SBEM e, com certeza, revelou o engaja-

mento de todos os membros do grupo gestor. Ao reviver tantas passa-

gens, conquistas e desafios, tomamos consciência do quanto já avan-

çamos, já realizamos... e do quanto precisamos avançar, sonhar, fa-

zer, congregar... Enfim, nos conscientizamos que atuamos em nome 

da coletividade, tendo como meta a consolidação de uma sociedade 

que se fortalece a cada dia. 

 Em todos os itens do presente documento fica evidente a pre-

sença dos sócios, dos futuros sócios, dos colaboradores, de pessoas. 

Pessoas dispostas a contribuir, a ajudar e a construir projetos. E é por 

isso que registramos nossos agradecimentos a todos aqueles que esti-

veram conosco nesses trinta e seis meses de gestão, apoiando, criti-

cando, sugerindo e trabalhando.  

Aproveitamos a oportunidade e convidamos a todos para inte-

grar, congregar junto ao futuro grupo gestor da SBEM para avançar-

mos nos inúmeros projetos destacados anteriormente, como também 

na construção de outros. 

 

 

Brasília, 15 de julho de 2013.  
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Presidente: Cristiano Alberto Muniz  
Vice-Presidente: Rute Elizabete de Souza Rosa Borba  

Primeira Secretária: Regina da Silva Pina Neves 
Segunda Secretária: Marilena Bittar 
Terceiro Secretário: Lucas Seibert 

Primeiro Tesoureiro: Cleyton Hércules Gontijo 
Segundo Tesoureiro: Wagner Valente  
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
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1º Seminário Nacional Interdisciplinaridade na Escola – 1º SNIE. 

Edital de Convocação para a eleição da SBEM-ES. 

Convite - Submissão de Artigos. 

Eleições da Regional - ES. 

MAt na Argentina contra pesquisadores brasileiros. 

Parecer jurídico acerca da ameaça do coordenador do Simpósio de Ed.  

Vídeo sobre novos paradigmas em Educação. 

VI Semana da Matemática - Orientações para submissão de trabalhos. 

Seminários do Instituto de Matemática e Estatística - UERJ 

IV Congreso Uruguayo de Educación Matemática. 

VI Encontro Mineiro  de Educação Matemática - EMEM. 

Programa iberoamericano para la década de los bicentenarios. 

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social.  

REMATEC 10 . 

Boletim Informativo 12 - CREMM . 

V Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) - Inscrição ouvinte. 

V Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM) - Lançamento de Livros. 

Educação Matemática em Revista número 28. 

FISEM, com pesar, comunica falecimento de Irene Zapico. 

Prorrogado para 31 de agosto valor de 350 reais para o V SIPEM. 

Prorrogado até 15 de setembro o valor de 350 reais na inscrição do V SIPEM. 

Editado boletim da ABRAPEC. 

Publicação da Resolução 1: Processo de candidatura a coordenador de Grupo de Trabalho da SBEM. 

Encerradas as inscrições ao V SIPEM. 

Novo prazo para submissão de trabalhos no VI Encontro Mineiro de EM. 

XVI Jornadas Nacionales de Educación Matemática organizadas por la Universidad San Sebastiá em no-
vembro no Chile. 

Editado boletim da ABRAPEC. 

Processo de candidatura a coordenador de grupo de trabalho da SBEM. 

Encerradas as Inscrições ao V SIPEM. 

Novo Prazo para Submissão de Trabalhos no VI Encontro Mineiro de EM. 

SBEM conta com três bolsas para curso Thales a distância da FISEM. 

Bolsas da FISEM. 

Eleição Sergipe. 

Novo número do ZDM, tendo por tema Online Mathematics Education. 

Trabalhos para o VI Encontro Mineiro de Educação Matemática foi estendido para o dia 25/09 (terça-feira 
próxima). 
Eleição Sergipe. 

O III ERTEM (Encontro Regional de Tecnologia em Educação Matemática). 

Novo número da revista FISEM: no. 31 de la revista UNIÓN. 

III ERTEM. 

Novo número da revista FISEM. 

Chamada - número temático da REMATEC: Tecnologias Digitais e Educação Matemática .  

Processo seletivo EDUMATEC 2013.  

Resolução do processo eleitoral de coordenadores de GT.  

PUBLICAÇÕES SEÇÃO NOTÍCIAS 
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Material para o professor. 

Cooperación educativa iberoamericana. 

CREMM – Centro de Referência de Modelagem Matemática no Ensino. 

Recursos disponibles en el Centro de Recursos Virtual. 

Curso sobre TIC y Educación para Docentes. 

Mensagem aos professores no 15 de outubro. 

Reformulação da estrutura curricular do ensino médio: atenção geral. 

Quem quer ser professor de matemática? 

Nova edição da revista Acta Scientiae ( v.14, n.2, 2012). 

Processo seletivo - mestrado UFABC. 

O amor pelo ensino da matemática. 

O SIPEM e os eventos promovidos pela SBEM. 

II Seminário Nilza E Bertoni - SBEM DF. 

Boletim Eletrônico Nº 17 

Processo seletivo para contratação de docente por tempo determinado. 

Lançamento do XI ENEM. 

CONTAR_Jornal da escola. 

Seleção Mestrado e Doutorado - PPEFHC - UFBA/UEFS . 

Associação Brasileira de Etnomatemática - Novo Presidente . 

Novas datas do XI ENEM. 

Informativo. 

Seleção de professor substituto na área de educação matemática. 

Mensagem dos educadores baianos a Ubiratan em seu aniversário. 

Seleção de mestrado profissional: inscrição até 12 de dezembro. 

Nova edição da Revista Eletrônica de Educação (Reveduc). 

REVEMAT - Publicação de nova edição. 

EMP - Nova edição. 

Aprovado pelo CND documento de diretrizes para a Licenciatura de Matemática. 

Férias da secretaria. 

Boletim Nº 18. 

Ato instituindo comissão para elaboração de diretrizes para criação, extinção alteração de GT da SBEM. 

IV Encontro Goiano de Educação Matemática (IV EnGEM). 

Oferta de três bolsas para cursos a distância oferecidas pela FISEM aos filiados da SBEM. 

Seminário práticas profissionais dos professores de matemática. 

Revista do Instituto GeoGebra Internacional de São Paulo - ISSN 2237-9657 publica nova edição. 

Novo número - Journal of Mathematical Modeling and Application. 

Segunda chamada do CIBEM. 

Curso de especialização em Educação Matemática no DF. 

GT de Educação Matemática na Anped. 

Inscripción para la III Edición de los Cursos a distancia convocados por la FESPM. 

Prorrogada data de inscrição de trabalhos para o XI ENEM para 16 de março. 

Coleta de contribuições para minuta de resolução de criação, extinção, renomeação dos GT da SBEM. 

XV Encontro Baiano de Educação Matemática de 03 a 05 de julho de 2013. 
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Publicação do I Edital da SBEM.  

Rematec 12 - Revista Matemática, Ensino e Cultura.  

Edital de seleção para mestrado profissional em educação (UFSCar).    

Duas bolsas para cursos na federação espanhola de sociedade de professor de Matemática.  

Publicado Boletim 19 com relatório do SIPEM.  

Período de submissão de trabalhos ENGEM.  

Tercer anuncio del VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática.  

Pagamento da anuidade de 2013.  

VI Colóquio de história e tecnologia no ensino de matemática (HTEM).  

Lançado novo número da nossa revista internacional RIPEM: Educação Matemática Inclusiva.  

Educadoras Matemáticas Brasileiras .  

VI CIEM - Congresso Internacional de Ensino da Matemática.  

XI ENEM - Submissão de trabalhos - NOVA DATA: 31/03.  

Edital do curso de especialização em Educação Matemática do IME/UFG.  

Um tema muito importante - MPT 2013 .  

II Encontro de Matemática da UFRB - II EMAT .  

XV Encontro Baiano de Educação Matemática - XV EBEM.  

IV SHIAM - Seminário Nacional de Histórias e Investigações de/em Aulas de Matemática.  

III Semana da Educação e Pesquisa em Matemática da UECE.  

Atenção!!! Restam poucas vagas para o XI ENEM.  

Chamada Dossiê BOLEMA   

Aprovado pela SBM o documento da Comissão SBEM-SBM sobre licenciaturas de matemática.  

Ato de constituição da Comissão Eleitoral da DNE 2013-2016.  

ENCERRADAS INSCRIÇÕES NO XI ENEM.  

Atenção!! Possibilidade de inscrição para quem vai submeter trabalhos.  

CNPJ da SBEM.  

Nova publicação SBEM - Boletim nº 20.  

I Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe - I CEMACYC.  

XV EBEM: prorrogação da data de submissão de trabalhos - 10/04/2013 .  

Edital para inscrição de chapas SBEM-BA (Triênio 2013-2016).  

Lançado o número 29 da EMR.  

Lançado o número 30 da EMR.  

Revista Práxis Educativa - Educação Matemática.  

EDITAL UESC Nº 046 – Abertura de inscrições seleção de candidatos para o programa de pós-graduação em 
Educação Matemática – Nível Mestrado Acadêmico  
Mobilização Estadual do SINTEPE – Pernambuco  

Bolsas para participação no CIBEM (16 al 20 de septiembre) en Montevideo.  

VI Congresso Internacional de Ensino da Matemática (CIEM ).  

II Seminário de leituras e escritas em Educação Matemática (SELEM).  

Edital de convocação da eleição para o triênio 2013-2016.  

UFVJM abre concurso público para atuação de docentes nos cursos na modalidade a distância.  

Publicação de artigos - Educação Matemática - Surdez - Inclusão.  

Revista EM TEIA .  
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Quarto anúncio do CIBEM.  

Relatório de atividades do CA-Ed, no período de 1 a 5 de abril de 2013.  

Noticias do PL Dia da Matemática.  

III Dia GeoGebra em Portugal.  

Publicação da Resolução 2 que regulamenta as estruturas dos GT da SBEM.  

Homologação da inscrição da Chapa 1 para DNE 2013-2016.  

Carta de Agradecimento - REMATEC.  

Resultado FINAL.  

Eleição DNE triênio 2013-2016.  

Boletim Nº21.  

Lançado o número 31 da EMR.  

Noticias aos pesquisadores: contribuições de Maria Bicudo.  

Boletim N. 24 Especial Dia Nacional da Matemática (06 de maio).  

Novo número da Revista Educação Matemática Pesquisa. Revista do Programa de Estudos.  

Edital de Chamada Pública.  

Aluguel de stand no XI ENEM.  

IX Semana da Matemática da Universidade Católica de Brasília.  

Boletim Nº23.  

 Jornada de Educação Matemática - SBEM/MS.  

Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica.  

Sucesso da nossa sbembrasil.org.br  

Chamada especial para submissão de textos.  

Boletim SBEM: Confira os últimos números 22, 23 e 24.  

Revista EDUMAT.  

La provisión de setenta y siete (77) cargos docentes de carrera en la modalidad de concurso general.  

Lançamento da "Coleção História da matemática para professores". Trata-se do livro de Lagrange "Lições sobre 
matemáticas elementares".  

Vote: última semana de eleição DNE 2013-2016.  

El I Congreso de Educación Matemática de América Central y El Caribe.  

XX Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje.  

Homologação de eleição da SBEM-BA.  

Resultado Eleição DNE.  

Presidência saúda nova DNE 2013-2016.  

Revista Paranaense de Educação Matemática.  

Homologação eleições SBEM-BA .  

Aprovado Projeto de Lei do Dia da Matemática.  

Livro comemorativo dos 25 anos da SBEM.  

IV SHIAM - Inscrições com desconto / Lançamento de livros .  

Concurso público para professor.  

VI CIEM - Inscrições prorrogadas.  

Lançamentos da Coleção Contexto da Ciência .  

Boletim Nº25.  

Convite para Audiência Pública - Câmara dos Deputados 20/06/13.  
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CND aprova alterações no Estatuto, a serem submetidas à Assembleia do XI ENEM.  

Cancelamento de Audiência Pública sobre o Ensino de Matemática.  

Lançamento do livro "Marcas da Educação Matemática no Ensino Superior".  

Nota de falecimento de Maria Laura Mouzinho Leite Lopes.  

Matéria sobre o "Projeto Fundão" - Profª. Maria Laura Mousinho Leite Lopes.  

Lançado o número 32 da EMR.  

Convocação para Assembleia Geral Ordinária no XI ENEM.  

ISSN da EMR da SBEM.  

Candidaturas para sediar o XII ENEM de 2016.  

Agora é lei: 6 de maio é dia da Matemática.  

I Conferência Brasileira de GeoGebra.  

Artigos para o próximo número da Revista de Educação PUC-Campinas.  

Resultado da votação para composição do Conselho Editorial.  

Convocação do CND para 18 julho 2013.  

Publicado Caderno de PROGRAMAÇÃO digital do XI ENEM  

Problem@Web Conference: Tecnology, creativity and affect in mathematical problem solving de 2 a 4 de maio 
de 2014 no Algarve-Portugal.  

Assembleia Geral Ordinária da SBEM-PR.  

Lançado o número 33 da EMR.  
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Estimados sócios (as), 

 

Apresentamos à comuni-

dade de educadores e educadoras 

matemáticas o vigésimo primeiro Bole-

tim, número especial, que traz o docu-

mento “A formação do professor de 

matemática no curso de licenciatura: 

reflexões produzidas pela comissão 

paritária SBEM/ SBM”. Ele é o resulta-

do de muitos meses de trabalho,de 

reflexão e revela o esforço conjunto 

das duas sociedades e de seus muitos 

colaboradores em dialogar sobre essa 

questão que é de vital importância 

para as sociedades e para o Brasil. 

A necessidade de discus-

sões colaborativas entre as sociedades 

a respeito da Licenciatura em Matemá-

tica tem acontecido ao longo dos anos 

e se ampliou durante as atividades do 

IV Fórum Nacional1 de Licenciaturas 

em Matemática, realizado nos dias 15 

e 16 de abril de 2011, nas dependên-

cias da Faculdade de Educação da Uni-

versidade de São Paulo (FE/USP).  

Na ocasião, foi acordado 

que uma comissão paritária seria for-

mada com a participação de três mem-

bros de cada sociedade e que ela seria 

apoiada por uma comissão de funda-

mentação, coordenada pela Professora 

Nilza Bertoni. O trabalho das duas 

comissões foi regido pelo Termo de 

Referência2, aprovado nas esferas 

deliberativas das duas sociedades e 

que foi amplamente divulgado junto 

aos sócios da SBEM e SBM. Esse docu-

mento registrava como objetivo cen-

tral: a elaboração de um documento 

com análise crítica dos Referenciais 

Curriculares Nacionais para Cursos de 

Licenciatura em Matemática, constan-

tes à página 79 do documento do Mi-

nistério da Educação (MEC), de 04 de 

abril de 2010. 

Nessas condições, os tra-

balhos foram iniciados e não se restrin-

giram a seus membros, foram convida-

dos também professores pesquisado-

res,vinculados a inúmeras instituições 

de ensino superior públicas e privadas. 

Eles participaram enviando contribui-

ções que ajudaram a comissão em suas 

reflexões e serviram de subsídio para 

que seus membros construíssem o 

documento que ora apresentamos. 

O texto contempla as dis-

cussões estabelecidas e se configura 

em elemento consensual do longo 

debate empreendido. Ele está estrutu-

rado em quatro partes, a saber:na 

primeira, temos a apresentação de um 

breve panorama sobre a formação de 

professores no Brasil; no segundo tópi-

co, há uma reflexão sobre a licenciatu-

ra enquanto espaço inicial de forma-

ção de professores para a prática do-

cente escolar em matemática; em 

seguida, apresenta-se uma reflexão 

sobre alguns elementos constituintes 

do currículo da licenciatura em mate-

mática e, por fim, temos a reflexão 

sobre dezessete temas considerados 

essenciais para a formação do futuro 

professor de matemática em um curso 

de licenciatura. 

Assim, diante desta produ-

ção que marca a história das duas 

sociedades, externamos os nossos 

sinceros agradecimentos a todos aque-

les que contribuíram para a construção 

desse documento. Agradecemos a 

disponibilidade dos envolvidos para o 

diálogo, para a escuta, para o debate, 

para o consenso e parceria. Estamos 

certos de que trabalhos dessa natureza 

auxiliam a todos na maior compreen-

são das necessidades e possibilidades 

para se pensar e se fazer a formação 

inicial do professor de matemática no 

Brasil. 

Desejamos a todos excelente leitura! 

Atenciosamente, 

 

Cristiano Alberto Muniz 

Presidente da SBEM 

Hilário Alencar da Silva 

Presidente da SBM 

Fevereiro 2013 

Editorial 

Número 21 

BOLETIM SBEM 

1Para mais informações sobre os fóruns acesse: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/anais/forum-nacional 
2Para conhecê-lo acesse: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/noticias/312-comissao-paritaria-sbm-sbem-termo-de-referencia 
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1.Introdução  

 

Os Referenciais Curricu-

lares Nacionais dos cursos de Li-

cenciatura e Bacharelado propos-

tos pelo Ministério da Educação – 

MEC, em abril de 2010,e a consul-

ta pública que se seguiu à sua 

divulgação mobilizaram a Socie-

dade Brasileira de Educação Ma-

temática (SBEM) e a Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM) a 

unirem esforços para a constru-

ção de um consenso mínimo, em 

torno do qual se fundamentassem 

as sugestões que serão oferecidas 

ao MEC e a toda comunidade in-

teressada, no que concerne a or-

ganização do processo de forma-

ção do professor de Matemática 

nos cursos de Licenciatura. Indo 

além dos referidos “Referenciais”, 

entendeu-se como necessária 

construção de subsídios para uma 

discussão aprofundada sobre a 

natureza dos conhecimentos a 

serem trabalhados na formação 

do professor de Matemática e, a 

partir daí, promover reflexões e 

ações concretas também no que 

se refere à formação dos forma-

dores. 

Para isso, por meio de 

um Termo de Referência assinado 

pelas presidências de ambas as 

sociedades, uma Comissão Paritá-

ria foi constituída com três repre-

sentantes de cada sociedade, cuja 

tarefa envolvia a produção de 

dois documentos: a) uma análise 

dos Referenciais Curriculares Na-

cionais para os Cursos de Licencia-

tura em Matemática (página 79 

do documento do Ministério da 

Educação, de 04/04/2010) e, b)

reflexões acerca do curso de Li-

cenciatura em Matemática, tendo 

em vista a proposição de subsí-

dios para a elaboração de Refe-

renciais Curriculares Nacionais 

para o referido curso, a serem 

encaminhados ao MEC. Apresen-

tamos aqui o segundo documen-

to. 

O trabalho da Comissão 

se desenvolveu ao longo do 2º 

semestre de 2011 e do primeiro 

semestre de 2012. Além de envol-

ver várias reuniões entre os mem-

bros da Comissão, foi adotada a 

estratégia de realizar consultas a 

professores/pesquisadores – per-

tencentes as duas sociedades – 

em relação aos temas em discus-

são. O presente texto procura 

sintetizar as reflexões e os resul-

tados alcançados pela Comissão, 

a partir da análise das contribui-

ções enviadas por inúmeros pro-

fessores/pesquisadores convida-

dos a colaborar com a Comissão, 

bem como das reflexões de seus 

membros. É importante frisar que 

as ideias aqui expressas são de 

inteira responsabilidade da Co-

missão.  

Ressalta-se que em 

nenhum momento pretendeu-se 

propor uma grade curricular pa-

drão ou mesmo um currículo mí-

nimo para o curso de Licenciatura 

em Matemática. A realidade bra-

sileira é multifacetada e, por esse 

motivo, cada curso, cada institui-

ção, cada região específica do país 

possui características que lhe são 

peculiares e que devem ser res-

peitadas. Porém, acreditamos ser 

necessário estabelecer um hori-

zonte comum que possa orientar 
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as diversas formas de se organizar 

o processo de formação do pro-

fessor de Matemática, buscando, 

por um lado, favorecer o avanço 

na identificação/conceituação dos 

saberes matemáticos relevantes 

para a formação docente na licen-

ciatura e, por outro, tentar garan-

tir, pelo menos no médio prazo, 

um patamar seguro de qualidade 

para a prática profissional dos 

egressos desses cursos. 

O presente texto tem a 

seguinte estrutura: inicialmente, 

apresenta-se um breve panorama 

da situação atual das licenciatu-

ras, passando-se, então, à apre-

sentação de algumas concepções 

referentes às relações existentes 

entre a formação e a prática do-

cente escolar que são comparti-

lhadas pela Comissão. Tais con-

cepções remetem, dentre outras 

coisas, ao conhecimento específi-

co, ao perfil do formador e à es-

trutura do curso. 

Cumpre destacar que 

se concentrou exclusivamente na 

modalidade presencial do curso 

de Licenciatura em Matemática. A 

Licenciatura a Distância merece 

ser objeto de um estudo detalha-

do, dadas as suas especificidades. 

2. A formação de professores de 

Matemática no Brasil: breve pa-

norama 

 

O momento atual traz 

grandes desafios. O Plano Nacio-

nal de Educação 2011-2020 tem 

como uma de suas metas 

“garantir que todos os professo-

res da educação básica possuam 

formação específica de nível su-

perior, em cursos de licenciatura 

na área de conhecimento em que 

atuam” (Meta 15, PNE2011-2020, 

p. 88), porém, evidencia-se que, 

em 2011, apenas 32% dos profes-

sores que lecionavam Matemática 

nos anos finais do Ensino Funda-

mental e 64% dos que lecionam 

essa disciplina para o Ensino Mé-

dio possuíam formação superior 

específica na área de atuação 

(PNE2011-2020, p. 90-91). Mais 

informações podem ser encontra-

das no documento Notas técnicas 

do Plano Nacional de Educação, 

disponível em: 

 http://www.senado .go v .b r/sf/

c o m i s s o e s / C E / d o c u m e n t o s /

Notas_Tecnicas_PNE_2011_2020.pdf. 

Um estudo realizado 

pela CAPES, em 2008, evidenciou 

que, nos últimos quinze anos, as 

universidades formaram 110 mil 

professores de Matemática, po-

rém, destes apenas 43 mil se de-

dicaram ao Magistério, conforme 

pode ser verificado no               

endereço eletrônico: 

 http://portal.mec.gov.br/index.php? 

option=com_content&task=view&id= 

9885. 

Contudo, o problema 

não se limita apenas a graduar, na 

modalidade licenciatura, os pro-

fessores de Matemática. Existe 

uma discussão mais ampla acerca 

de como formar esses profissio-

nais. Segundo Bernadete Gatti 

(2010, p.1359, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113 

/16.pdf 

Sua institucionalização [das 
licenciaturas] e currículos vêm 
sendo postos em questão, e isso 
não é de hoje. Estudos de déca-
das atrás já mostravam vários 
problemas na consecução dos 
propósitos formativos a elas 
atribuídos (Candau, 1987; Braga, 
1988; Alves, 1992; Marques, 
1992). Hoje, em função dos 
graves problemas que enfrenta-
mos no que respeita às aprendi-
zagens escolares em nossa socie-
dade, a qual se complexifica a 
cada dia, avoluma-se a preocu-
pação com as licenciaturas, seja 
quanto às estruturas institucio-
nais que as abrigam, seja quanto 
aos seus currículos e conteúdos 
formativos. 

Conceitualmente falan-

do, o curso de Licenciatura atual 

ainda é muito parecido com o 
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primeiro curso de Matemática, 

criado na Universidade de São 

Paulo (USP), em 1934. Na maioria 

das instituições, as disciplinas 

ainda são agrupadas em conteú-

do específico e conteúdos peda-

gógicos, com tendência a valori-

zar mais o primeiro grupo que o 

segundo, mesmo em se tratando 

da formação do professor de Ma-

temática e não do bacharel em 

Matemática. Ainda não se discute 

uma profissionalização do profes-

sor, nem uma formação do for-

mador.  

Em termos de propos-

tas para uma reestruturação do 

curso de Licenciatura em Mate-

mática, desde 2001, começaram a 

surgir resoluções e proposições 

legais apresentadas pelo conselho 

Nacional de Educação no sentido 

de equilibrar um pouco mais tais 

concepções. Porém, os resultados 

são lentos e a cada dia a Educa-

ção Básica necessita de mais a-

tenção. Com a quase universaliza-

ção do Ensino Fundamental e o 

crescimento do número de matrí-

culas no Ensino Médio, uma gran-

de parcela da população que não 

tinha acesso à Educação passou a 

ter. Com isso, além de o país não 

contar com o contingente neces-

sário de professores, também não 

tem conseguido formar esses 

docentes para trabalhar com a 

clientela atual. Tudo isso em um 

país em pleno crescimento e que 

possui a necessidade de profissio-

nais bem formados, criativos e 

flexíveis para atender às deman-

das atuais e futuras. 

Nesse sentido, conside-

rando todo o exposto, torna-se 

urgente repensar a formação ini-

cial (e continuada) dos professo-

res de Matemática. Pois, dentre 

outras coisas, é preciso que os 

estudantes também queiram cur-

sar uma licenciatura, que a carrei-

ra seja interessante e que as esco-

las contem com infraestrutura e 

condições adequadas para o de-

sempenho de suas funções. 

 Tornar-se um profissio-

nal, um professor de Matemática, 

é um processo que depende, em 

boa medida, da formação inicial 

oferecida pelo curso de Licencia-

tura. A seguir, apresentaremos 

algumas ideias acerca do papel 

desses cursos e da identidade 

desse profissional.  

3. O curso de licenciatura en-

quanto espaço inicial de forma-

ção de professores para a prática 

docente escolar em matemática 

O curso de Licenciatura 

em Matemática possui uma iden-

tidade própria, já que sua finalida-

de precípua é a formação de pro-

fessores para o Ensino Funda-

mental e Médio. Ser professor de 

Matemática, nesses níveis de en-

sino, é algo distinto de ser bacha-

rel em Matemática ou Engenhei-

ro. Embora pareça óbvia, essa 

constatação nem sempre é consi-

derada ao se estruturarem os 

cursos de licenciatura em mate-

mática. É preciso reafirmar que o 

licenciado não é um “quase ba-

charel” que cursou algumas disci-

plinas pedagógicas, tanto quanto 

o bacharel não é um “quase pro-

fessor” que deixou de receber a 

formação pedagógica e a com-

pensou com um pouco mais de 

matemática avançada. Às profis-

sões distintas correspondem co-

nhecimentos profissionais distin-

tos e, portanto, processos de for-

mação com prioridades, concep-

ções e valores distintos. Deste 

modo, a matemática da formação 

do professor não é a matemática 
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do bacharel, diminuída para com-

pensar a (ou ser compensada 

pela) formação pedagógica. O 

professor de matemática da esco-

la é um profissional que participa 

de um processo social de educa-

ção básica de toda a população, o 

que demanda uma visão desta 

disciplina como instrumento edu-

cativo geral, um instrumento que 

contribua para o desenvolvimen-

to intelectual dos alunos, para 

uma apropriada integração na 

vida social e no mundo do traba-

lho, entre outros objetivos da 

educação básica. 

Os conhecimentos da 

formação do professor devem 

fazer sentido dentro do mundo 

do educando e envolver uma ma-

temática que não se volte exclusi-

vamente para seus fundamentos 

lógicos, para uma linguagem for-

mal artificializada, para a extrema 

precisão exigida pelo rigor cientí-

fico correspondente ao atual es-

tágio de desenvolvimento da ma-

temática acadêmica. Ao mesmo 

tempo, deve desenvolver uma 

matemática que ultrapasse o sim-

ples uso mecânico de fórmulas, 

algoritmos e procedimentos me-

morizados, sem consistência, sem 

origem e sem finalidade, pelo 

menos para os estudantes em 

formação escolar. Além disso, 

como parte essencial da lingua-

gem de todas as ciências, o ensi-

no da matemática deve propiciar 

o suporte adequado para outras 

disciplinas do currículo, através 

do ensino de tópicos que permi-

tam exprimir de forma adequada, 

por exemplo, as leis da física, os 

fenômenos químicos, biológicos, 

econômicos e sociais, e as aplica-

ções tecnológicas à vida diária. 

Esse modelo leva em conta espe-

cificidades das condições de vida 

dos alunos e da comunidade em 

que a escola se insere. Verifica-se 

a necessidade de uma articulação 

profunda entre diferentes currícu-

los e eixos de formação.  E, para 

isso, o currículo precisa estar es-

treitamente articulado, ao longo 

de todo o processo de formação, 

com a prática docente escolar, 

destino profissional do licenciado. 

Como já observado, trata-se de 

formar um profissional específico, 

que em sua prática docente na 

escola não pode separar o “que” 

ensina do “como” ensina. Sendo 

assim, torna-se necessário traba-

lhar ativamente no processo de 

formação para ir além da ideia 

vigente de que existem duas coi-

sas distintas e separáveis: “o con-

teúdo matemático” e “os méto-

dos de ensino deste conteúdo”, 

ou seja, é preciso procurar rom-

per a tradição de tratar a forma-

ção matemática na licenciatura 

de modo separado das questões 

referentes ao trabalho docente 

escolar. Nessa perspectiva, per-

manece inquestionável o valor e a 

importância nuclear do conheci-

mento matemático a ser construí-

do ao longo da formação do futu-

ro professor. O que distingue essa 

perspectiva de formação da visão 

corrente é a ideia de que esse 

conhecimento matemático preci-

sa ser trabalhado de uma forma 

que leve em consideração as ca-

racterísticas e os objetivos da 

prática para a qual se destina o 

profissional a ser formado.  

Além disso, como os 

licenciandos vivenciaram por lon-

go período a formação escolar na 

condição de alunos, torna-se fun-

damental que o processo de for-

mação dos futuros professores 

leve em consideração os conheci-

mentos, as crenças, as concep-

ções e os valores dos ingressan-
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tes. Boa parte deles entra no cur-

so compartilhando uma concep-

ção segundo a qual a matemática 

seria um conjunto de conteúdos 

atemporais, inquestionáveis e 

desarticulados entre si, com exce-

ção, talvez, da ideia de pré-

requisitos, a qual já faz parte da 

organização linear dos conheci-

mentos desde a escola. Quase 

sempre o conhecimento matemá-

tico desses estudantes é opera-

cional, isto é, reduz-se a procedi-

mentos exemplificados por seus 

professores na escola e repetidos 

por eles (alunos) em atividades 

semelhantes de fixação e nas ava-

liações. Tais concepções e crenças 

podem se transformar em verda-

deiros obstáculos, tanto para a 

aprendizagem de conceitos e téc-

nicas, como para a elaboração de 

uma necessária percepção da 

matemática escolar como uma 

construção histórica e cultural-

mente situada.  

O curso de licenciatura 

deve se estruturar de modo a 

prevenir que tais crenças e con-

cepções se cristalizem e se apro-

fundem ao longo da formação. 

Cabe lembrar que trabalhar para 

reelaborar essas crenças e/ou 

misconceptions (equívocos) tem 

se mostrado uma tarefa pedagó-

gica complexa, na medida em que 

estudos abalizados indicam que 

elas não se desfazem simples-

mente pela apresentação 

“matematicamente correta” dos 

conceitos e das definições perti-

nentes. Estratégias específicas 

precisam ser elaboradas a partir 

da constatação da resistência dos 

estudantes em abandonarem 

suas crenças, mesmo quando 

percebem eventuais contradições 

entre elas. 

Por tudo que foi dito 

anteriormente, outro elemento 

que adquire importância crucial 

ao se pensar na formação do pro-

fessor é o perfil do formador. Há 

que se pensar cuidadosamente 

quais qualificações devem com-

por o perfil do corpo docente de 

um curso de Licenciatura em Ma-

temática. Mais do que a titulação 

formal, é importante ter em men-

te a relação que o formador esta-

belece com a Educação Básica. 

Não basta saber matemática para 

formar o professor, assim como 

não basta conhecer as teorias 

gerais de aprendizagem ou a Psi-

cologia Cognitiva. Como temos 

dito, é preciso que o formador 

conheça como esses saberes se 

articulam no equacionamento das 

questões que se apresentam na 

prática docente escolar em mate-

mática, pois, no geral, essas ques-

tões não se reduzem a aspectos 

meramente cognitivos ou mera-

mente matemáticos, elas se apre-

sentam como problemáticas situ-

acionais, envolvendo uma totali-

dade que é simultaneamente da 

ordem do ensino, da aprendiza-

gem, da gestão da classe, do co-

nhecimento matemático, dentre 

outros. Nesse sentido, é essencial 

que o formador de professores de 

matemática tenha interesse pro-

fissional pelas questões relaciona-

das ao trabalho de formação es-

colar em matemática na Educa-

ção Básica. 

Cabe ao coordenador 

do curso e ao Núcleo Docente 

Estruturante (NDE)se empenha-

rem em desenhar também pro-

cessos de formação dos formado-

res, no sentido de eventualmente 

compor um corpo docente que 

seja capaz de promover a forma-

ção de professores de matemáti-

ca que possuam identidade pró-

pria, que estejam sintonizados 
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com a realidade escolar brasileira 

e em condições de propor alter-

nativas para superar as dificulda-

des associadas ao desenvolvimen-

to da educação escolar em mate-

mática. Segundo o Parecer CONA-

ES n° 4, de 17 de junho de 2010, 

que define e estabelece quais são 

as características das atribuições 

do NDE, o Núcleo pode se consti-

tuir em um indicador de qualida-

de do curso e deve ser “atuante 

no processo de concepção, conso-

lidação e contínua atualização do 

projeto pedagógico do curso” (p. 

2). Dentre suas atribuições, 

“destacam-se as de contribuir 

para a consolidação do perfil pro-

fissional pretendido do egresso 

do Curso; zelar pela integração 

interdisciplinar entre as diferen-

tes atividades de ensino constan-

tes no currículo; [...] zelar pelo 

cumprimento das Diretrizes Curri-

culares Nacionais para os cursos 

de graduação” (p.2). 

Sintetizando, a forma-

ção do professor de matemática 

no curso de licenciatura demanda 

uma reflexão cuidadosa acerca 

das especificidades da prática 

desse profissional para, a partir 

da visão projetada por essa refle-

xão, estruturar todo o curso. Des-

sa forma, se considerarmos que o 

propósito da Licenciatura em Ma-

temática é, fundamentalmente, 

formar o profissional que irá atu-

ar na educação básica, e que essa 

atuação envolve uma prática do-

cente escolar em matemática, 

torna-se essencial articular todo o 

curso, todas as disciplinas e ativi-

dades de modo coerente com tal 

perspectiva. Isso não significa que 

disciplinas e atividades optativas 

não sejam bem vindas, tendo em 

vista a formação do licenciado de 

modo mais amplo. Contudo, trata

-se de ressaltar o que deve ser 

tratado prioritariamente no cur-

so. Para isso, dentre outros ele-

mentos, é importante ter clareza 

nas escolhas de prioridades dos 

conhecimentos a serem trabalha-

dos na formação, constituir um 

corpo de formadores adequado 

(além das qualificações formais, 

os docentes da licenciatura de-

vem estar envolvidos efetivamen-

te com o estudo da prática docen-

te escolar em matemática) e com-

prometido com a perspectiva 

adotada, bem como considerar os 

conhecimentos, crenças, concep-

ções e valores dos estudantes que 

ingressam no curso de Licenciatu-

ra em Matemática. 

No tópico seguinte são 

apresentadas algumas reflexões 

acerca de grandes temas conside-

rados essenciais na formação do 

futuro professor de Matemática, 

em um curso de licenciatura. 

 

4. Reflexões sobre alguns ele-

mentos constituintes do currícu-

lo da Licenciatura em Matemáti-

ca: Prática de Ensino, Estágio 

Supervisionado e Atividades aca-

dêmico-científico-culturais. 

 

Desde o Parecer CNE/

CP 9/2001, existe a compreensão 

de que um projeto político peda-

gógico de um curso de Licenciatu-

ra precisa ser constituído de mo-

do a integrar a prática como com-

ponente curricular de todas as 

disciplinas propostas e, em espe-

cial, à Prática de Ensino e ao Está-

gio Supervisionado de Regência: 

Uma concepção de prática mais 
como componente curricular 
implica vê-la como uma dimen-
são do conhecimento, que tan-
to está presente nos cursos de 
formação nos momentos em 
que se trabalha na reflexão 
sobre a atividade profissional, 
como durante o estágio nos 
momentos em que se exercita a 
atividade profissional (Parecer 
CNE/CP 9/2001, p. 22). 
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Assim, há que se distinguir, de 
um lado, a prática como compo-
nente curricular e, de outro, a 
prática de ensino e o estágio 
obrigatório definidos em lei. A 
primeira é mais abrangente: 
contempla os dispositivos legais 
e vai além deles. A prática como 
componente curricular é, pois, 
uma prática que produz algo no 
âmbito do ensino. Sendo a práti-
ca um trabalho consciente [...] 
terá que ser uma atividade tão 
flexível quanto outros pontos de 
apoio do processo formativo, a 
fim de dar conta dos múltiplos 
modos de ser da atividade aca-
dêmico científica. 
 

Assim, ela deve ser 

planejada quando da elaboração 

do projeto pedagógico e seu a-

contecer deve se dar desde o iní-

cio da duração do processo for-

mativo e se estender ao longo de 

todo o seu processo. Em articula-

ção intrínseca com o estágio su-

pervisionado e com as atividades 

de trabalho acadêmico, ela con-

corre conjuntamente para a for-

mação da identidade do professor 

como educador (Parecer CNE/CP 

28/2001, p.9).  

Em consonância com 

essas determinações, em 2002, 

tais ideias foram aprofundadas. É 

recomendado que a prática, na 

matriz curricular, não fique redu-

zida a um espaço isolado, que a 

restrinja ao estágio, desarticulado 

do restante do curso, mas que 

permeie toda a formação do pro-

fessor, estando presente desde o 

início do curso. Além disso, “§ 3º 

No interior das áreas ou das disci-

plinas que constituírem os com-

ponentes curriculares de forma-

ção, e não apenas nas disciplinas 

pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática” (Resolução 

CNE/CP nº 1/2002, p.6). 

Nessa mesma direção, 

os documentos oficiais definem o 

estágio curricular supervisionado 

de ensino “como o tempo de a-

prendizagem que, através de um 

período de permanência, alguém 

se demora em algum lugar ou 

ofício para aprender a prática do 

mesmo e depois poder exercer 

uma profissão ou ofício” (Parecer 

CNE/CP 28/2001, p.10). 

Entre outros objetivos, pode-se 
dizer que o estágio curricular 
supervisionado pretende ofere-
cer ao futuro licenciado um 
conhecimento do real em situa-
ção de trabalho, isto é direta-
mente em unidades escolares 
dos sistemas de ensino. É tam-
bém um momento para se verifi-
car e provar (em si e no outro) a 
realização das competências 
exigidas na prática profissional e 
exigíveis dos formandos, especi-
almente quanto à regência. Mas 
é também um momento para se 
acompanhar alguns aspectos da 
vida escolar que não acontecem 
de forma igualmente distribuída 
pelo semestre, concentrando-se 
mais em alguns aspectos que 
importa vivenciar. É o caso, por 

exemplo, da elaboração do pro-
jeto pedagógico, da matrícula, 
da organização das turmas e do 
tempo e espaço escolares 
(Parecer CNE/CP 28/2001, p.10). 
O estágio curricular supervisio-
nado, definido por lei, a ser 
realizado em escola de educa-
ção básica, e respeitado o regi-
me de colaboração entre os 
sistemas de ensino, deve ser 
desenvolvido a partir do início 
da segunda metade do curso e 
ser avaliado conjuntamente 
pela escola formadora e a esco-
la campo de estágio (Resolução 
CNE/CP nº 1/2002, p.6). 
O estágio supervisionado é um 
conjunto de atividades de for-
mação, realizadas sob a super-
visão de docentes da instituição 
formadora e acompanhados 
por profissionais, em que o 
estudante experimenta situa-
ções de efetivo exercício profis-
sional (Parecer CNE/
CES0228/2004, p.3 ). 
O estágio, como ato educativo 
escolar supervisionado, deverá 
ter acompanhamento efetivo 
pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por su-
pervisor da parte concedente, 
(Lei Nº 11.788, 2008, p. 2). 
 

No presente documen-

to, é defendido que tais orienta-

ções sejam efetivamente incorpo-

radas aos projetos políticos peda-

gógicos e ao desenvolvimento 

cotidiano das atividades de for-

mação. Isso porque tais recomen-

dações trazem implícita a concep-

ção de que é necessário um tra-

balho coerente e coeso, articula-

do entre si, voltado para a forma-

ção de um profissional com iden-

tidade própria. Trabalho esse que 
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envolve todos os professores for-

madores, quaisquer que sejam 

suas áreas de atuação. E, infeliz-

mente, diversos documentos (ex: 

CANDAU, 1988; LUDKE, 1997) 

têm evidenciado que isso ainda 

está longe de ser uma realidade 

em nosso país.  

Para isso é necessário 

promover uma profunda reflexão 

entre os professores formadores 

– que atuarão nos cursos de licen-

ciatura em Matemática – de mo-

do que tais orientações deixem 

de existir apenas no papel e pas-

sem a fazer parte das experiên-

cias vivenciadas em sala de aula. 

Uma estratégia possível seria 

constituir um grupo de estudo 

com os docentes que atuam na 

licenciatura e, coletivamente, 

estudar e elaborar alternativas 

para o trabalho com as diversas 

disciplinas que compõem o currí-

culo, tendo como diretriz essa 

visão acerca da prática e do está-

gio. 

A prática – seja como 

componente curricular (que per-

meia todas as disciplinas) ou co-

mo Prática de Ensino (com espaço 

específico no currículo) – pode ser 

enriquecida com a utilização de 

tecnologias da informação e da 

comunicação, vídeos com episó-

dios de sala de aula, narrativas 

orais e escritas de professores, 

produções de alunos, situações 

simuladoras e estudo de casos, 

análise de livros didáticos e visitas 

à escola e a outros espaços edu-

cativos (formais e não formais). 

O Estágio, dada sua 

natureza (envolve momentos 

presenciais como as demais disci-

plinas, porém, envolve momentos 

fora da instituição formadora, nas 

escolas especialmente), precisa 

ser estruturado de modo a que os 

alunos contem com um professor 

(responsável pela disciplina) efeti-

vamente envolvido com as ques-

tões do ensino e da aprendizagem 

da Matemática na Educação Bási-

ca, que demonstre conhecimento 

da realidade das escolas da região 

e mantenha um contato com as 

mesmas, bem como, acompanhe 

efetivamente a regência. Eles 

devem contar também com um 

professor supervisor (professor 

da escola) que o acolha e compar-

tilhe suas classes e seus saberes. 

Tais aspectos exigem tempo e 

trabalho de ambas as partes 

(escola e universidade) e essa 

parceria pode se tornar profícua 

para ambas. Por exemplo, o pro-

fessor da escola e a própria escola 

podem ser beneficiados pelo con-

tato com a universidade e, inclusi-

ve, projetos conjuntos podem ser 

desenvolvidos.  

 Outro aspecto essencial 

é estruturar os momentos de Es-

tágio de modo a promover a i-

mersão dos futuros professores 

no ambiente escolar. Isso vai a-

lém de estar presente em algu-

mas aulas de uma determinada 

classe, mas trata-se de permane-

cer na escola por um tempo razo-

ável, observando e participando 

de todas as suas atividades (do 

intervalo na sala dos professores 

ou no pátio com os alunos, das 

reuniões com pais, das reuniões 

de planejamento, etc.). Construir 

uma identidade profissional re-

quer, dentre outras coisas, proxi-

midade e reflexão acerca do espa-

ço de atuação profissional.  

 

4.1 Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais 

 

 Para a realização das 

Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais, segundo o Parecer CP/
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CNE 009 (CNE, 2001, p.50), “as 

escolas de formação devem ga-

rantir iniciativas, parcerias, convê-

nios, entre outros, para a promo-

ção de atividades culturais”, sen-

do também necessário instituir:  

grupos de trabalho supervisiona-
do, grupos de estudo, tutorias e 
eventos, atividades de extensão, 
entre outros capazes de promo-
ver e, ao mesmo tempo, exigir 
dos futuros professores atua-
ções diferenciadas, percursos de 
aprendizagens variados, diferen-
tes modos de organização do 
trabalho, possibilitando o exercí-
cio das diferentes competências 
a serem desenvolvidas (CNE, 
2001, p.52, disponível em 
http://portal.mec.gov.br/cne/ar
quivos/pdf/009.pdf 

 

 Os tempos e espaços 

curriculares, possibilitados pela 

modalidade Atividades Acadêmi-

co-Científico-Culturais, devem 

também promover a autonomia 

profissional e intelectual (pessoal 

e coletiva), como base da ética 

profissional: a promoção de semi-

nários longitudinais e interdiscipli-

nares sobre temas educacionais e 

profissionais, a programação de 

exposições e debates de traba-

lhos realizados e de atividades 

culturais são exemplos disso. 

 O Parecer CP/CNE 028, 

de 02 de outubro de 2001, nos 

oferece alguns exemplos das refe-

ridas atividades, e especifica que 

o componente curricular formati-

vo do trabalho acadêmico inclui o 

ensino presencial exigido pelas 

diretrizes curriculares. Contudo, 

um planejamento próprio para a 

execução de um projeto pedagó-

gico há de incluir outras ativida-

des de caráter científico, cultural 

e acadêmico, articulando-se e 

enriquecendo todo o processo 

formativo do professor. Seminá-

rios, apresentações, exposições, 

participação em eventos científi-

cos, estudos de caso, visitas, a-

ções de caráter científico, técnico, 

cultural e comunitário, produções 

coletivas, monitorias, resoluções 

de situações-problema, projetos 

de ensino, ensino dirigido, apren-

dizado de novas tecnologias de 

comunicação e ensino, relatórios 

de pesquisa são modalidades, 

entre outras atividades, desse 

processo formativo. É importante 

salientar que tais atividades de-

vem contar com a orientação do-

cente e ser integradas ao projeto 

pedagógico do curso. 

 Esta diversificação dos 

espaços educacionais e ampliação 

do universo cultural, objetivos 

principais das Atividades Acadê-

mico-Científico-Culturais, pela 

produção coletiva de projetos de 

estudos, elaboração de pesquisas, 

oficinas, seminários, monitorias, 

tutorias, eventos, atividades de 

extensão, o estudo das novas 

diretrizes do ensino fundamental, 

do ensino médio, da educação 

infantil, da educação de jovens e 

adultos, dos portadores de neces-

sidades especiais, das comunida-

des indígenas, da educação rural 

e de outras propostas de apoio 

curricular proporcionadas pelos 

governos dos entes federativos 

são exigências de um curso que 

almeja formar os profissionais do 

ensino. 

 Podemos, didaticamen-

te, definir as atividades por moda-

lidades:  

1. Acadêmicas: aquelas que 

proporcionam enriquecimen-

to da formação acadêmica do 

educando em relação aos 

conteúdos, habilidades e 

competências da educação 

básica, e também daqueles 

conteúdos, habilidades e 

competências próprias da 

formação superior, tendo em 

vista, sempre, o aprofunda-

mento da formação e o de-
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senvolvimento da autonomia 

intelectual, ética e profissio-

nal. É importante frisar que a 

retomada dos conteúdos da 

Educação Básica não deve ser 

feita com caráter de 

“revisão”, e sim de ampliação 

e consolidação dos mesmos, 

com vistas à dimensão peda-

gógica da formação do licen-

ciando. 

2. Científicas: aquelas que pos-

sibilitam ao educando o con-

tato com a pesquisa, a produ-

ção de conhecimento, as no-

vas tecnologias e a evolução 

do saber em sua área de co-

nhecimento, mas também em 

relação à ciência mais ampla.  

3. Culturais: aquelas que viabili-

zam o enriquecimento do 

arcabouço cultural do gradu-

ando, em termos da cultura 

profissional e geral, no senti-

do de conectá-lo aos proces-

sos de produção cultural da 

sociedade em que está inseri-

do. 

Todas essas dimensões 

precisam estar devidamente arti-

culadas nos projetos pedagógicos 

dos cursos de Licenciatura.  

A sequência do texto apresenta 

algumas reflexões acerca de gran-

des temas considerados essenci-

ais na formação do futuro profes-

sor de Matemática, em um curso 

de Licenciatura.  

 

5. Temas essenciais na formação 

do futuro professor de Matemá-

tica em um curso de Licenciatura 

 

 Uma formação matemá-

tica “sólida” para o professor é 

vista, muitas vezes, como aquela 

que o tornaria capaz de ver a ma-

temática que ensinará na escola 

como um “caso particular” da 

matemática acadêmica mais a-

vançada. Como exemplo, pode-

mos citar o conjunto dos números 

inteiros como um anel euclidiano 

particular. Isso, supostamente, 

daria mais segurança ao profes-

sor, mas não se pode perder de 

vista que as questões que o pro-

fessor enfrenta no seu trabalho 

de sala de aula com os inteiros 

exigem uma solidez voltada para 

questões de natureza diretamen-

te pedagógica, como, por exem-

plo, justificativas que convençam 

seus alunos de que a multiplica-

ção é comutativa. Assim, uma 

profunda e permanente reflexão 

acerca dos conhecimentos a se-

rem prioritariamente trabalhados 

nas disciplinas do curso de licenci-

atura faz-se necessária: por que 

ensinar esses e não outros? Como 

se articulam com a prática docen-

te em matemática na Educação 

Básica? Que sentido tais conteú-

dos fazem para os licenciandos, 

em sua busca de preparação para 

essa prática? Aqui se fecha o ci-

clo: a formação se volta para a 

prática e as questões da prática 

parametrizam o processo de for-

mação. Desse modo, a referência 

da prática do profissional que se 

pretende formar deve estar explí-

cita em todas as escolhas de prio-

ridades curriculares (grade, e-

mentas das disciplinas, atividades 

etc.), pois o tempo de formação 

não pode ser estendido o quanto 

se queira e é preciso fazer esco-

lhas justificadas.  

 A perspectiva adotada 

neste texto busca romper a dico-

tomia entre o conhecimento ma-

temático e o conhecimento peda-

gógico, a matemática da universi-

dade e a matemática da escola. O 

conhecimento específico na for-

mação do professor de matemáti-

ca envolve a aprendizagem de 



S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C AS O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C AS O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C AS O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A     

Fevereiro 2013 

Número 21 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO CURSO DE LICENCIATURA:  
REFLEXÕES PRODUZIDAS PELA COMISSÃO PARITÁRIA 

Página 12 

Universidade de Brasília (UnB, Campus Darcy Ribeiro) Pavilhão Multiuso I Sala C1 - 25/2 
Asa Norte, Brasília - DF CEP: 70.910-900 / Telefone: (61) 9654-9143 

www.sbembrasil.org.br / sbem@sbembrasil.org.br 

conceitos matemáticos avançados 

e a ressignificação de conceitos 

matemáticos elementares, de 

modo a contemplar tanto uma 

fundamentação e argumentação 

matemáticas, quanto sua prática 

profissional futura. Dessa forma, 

temas próprios da docência 

(como, por exemplo: currículo e 

desenvolvimento curricular; pla-

nejamento; organização de tem-

po e espaço; gestão de classe; 

criação, realização e avaliação das 

situações didáticas; avaliação de 

aprendizagens dos alunos; consi-

deração de possíveis dificuldades 

na compreensão de um conceito 

em estudo; trabalho diversificado; 

relação professor-aluno; análise 

de situações educativas comple-

xas) ganham espaço nas aulas das 

mais diversas disciplinas tratando 

de modo integrado os diversos 

conteúdos que compõem o curso 

de licenciatura em Matemática. 

Ao serem abordados de forma 

contextualizada, eles ganham 

significado para o futuro profes-

sor de Matemática. 

 Apresentamos a seguir 

considerações produzidas pela 

Comissão sobre alguns dos temas 

mais relevantes – em nossa pers-

pectiva – para a formação do pro-

fessor de Matemática.  

 

5.1 Geometria na Licenciatura  

 

A Geometria ainda é 

uma área cujo tratamento e abor-

dagens continuam insuficientes 

na Educação Básica. Quando é 

feita, muitas vezes, restringe-se a 

fórmulas e procedimentos desco-

nectados de outras áreas da Ma-

temática, de outros campos do 

saber e, principalmente, da vida 

cotidiana. Este fato pode ser re-

flexo da maneira como o tema 

Geometria está contemplado no 

currículo da licenciatura.  

Conteúdos como geo-

metria euclidiana plana e espacial 

e geometria analítica se mostram 

particularmente relevantes na 

construção de um olhar matemá-

tico sobre o mundo que nos cer-

ca, bem como no desenvolvimen-

to do raciocínio lógico-

matemático e devem ser aborda-

dos em momentos e com pers-

pectivas distintas, ao longo da 

formação do futuro professor. 

Nesse sentido, essa temática exi-

ge uma atenção especial nos cur-

sos de formação de professores 

de Matemática.  

Uma apresentação 

mais formal, axiomática, da geo-

metria euclidiana deve ter espaço 

no curso, evidenciando a impor-

tância da demonstração para a 

Matemática e para o seu ensino, 

concatenando a construção de 

conceitos e de material didático 

em nível de ensino básico com a 

demonstração de propriedades e 

de teoremas. Recomenda-se que 

a literatura sobre a demonstração 

numa perspectiva de ensino e 

aprendizagem em Matemática 

seja incorporada de modo a se 

discutir também as necessárias 

adaptações que se deve fazer ao 

tratar do processo de demonstra-

ção com alunos mais jovens. Este 

aspecto se torna muito importan-

te à medida que o futuro profes-

sor compreende o significado do 

rigor matemático da construção 

axiomática ligado ao conhecimen-

to necessário para planejar e con-

duzir atividades educativas na 

sala de aula. Ao mesmo tempo 

em que aprofunda seu olhar so-

bre a Matemática, é interessante 

que os futuros professores experi-

mentem propostas inovadoras de 

ensino de Geometria como ativi-
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dades, jogos, materiais didáticos. 

Ao vivenciar situações de aprendi-

zagem nas quais o professor atua 

como mediador e o estudante 

tem papel ativo - agindo, argu-

mentando, construindo conheci-

mento – o futuro professor tem a 

possibilidade de ampliar seu re-

pertório de estratégias de ensino 

de modo mais significativo. Um 

exemplo de atividade na qual a 

dedução de passos é regida pela 

teoria axiomática são os proble-

mas de construção geométrica 

com régua e compasso. 

Outro ponto a destacar 

é a relação entre Álgebra e Geo-

metria. A dissociação de enfoque 

– geométrico ou manipulação de 

fórmulas – produz deficiências na 

formação de alunos no ensino 

básico que repercutem na forma-

ção de futuros professores. Uma 

correta interpretação dos concei-

tos geométricos que podem ser 

relacionados à medida, bem co-

mo o conhecimento e a adequada 

utilização de ferramentas algébri-

cas, permitem ao futuro professor 

abordar situações nas quais a 

álgebra é aplicada ao tratamento 

de conceitos como distâncias, 

comprimentos, áreas e volumes, 

tópicos essenciais no Ensino Fun-

damental, e também presente no 

tratamento de funções e gráficos 

no Ensino Médio.  

É importante se ressal-

tar, também, o valor de um trata-

mento histórico da Geometria 

Euclidiana e de uma discussão 

transversal sobre algumas pro-

postas de Geometrias não Euclidi-

anas. Levantar aspectos axiomáti-

cos importantes desse desenvol-

vimento histórico se constitui 

uma estratégia interessante na 

medida em que se oferece ao 

futuro professor uma ideia ampla 

(e não formalista) de como esse 

tratamento axiomático interferiu 

não apenas no ensino da própria 

Geometria, mas também no de-

senvolvimento da fundamentação 

da própria Matemática. Esses 

conhecimentos permitirão ao 

professor do Ensino Básico, den-

tre outras coisas: a) compreender 

e mostrar a seus alunos, que a 

concepção da Matemática tam-

bém evoluiu no tempo e que as 

crenças dos matemáticos foram 

também abaladas em determina-

dos momentos; b) mostrar a dinâ-

mica de evolução histórica de um 

determinado ramo, evidenciando 

que o empenho coletivo, em dife-

rentes épocas da história, é que 

alavancou o desenvolvimento da 

área, e não a genialidade de um 

ou outro matemático famoso;      

c) dar ao egresso do Ensino Básico 

uma noção mais realista de como 

se organizou o conhecimento 

matemático.  

Do mesmo modo, seria 

interessante trabalhar algumas 

ideias de geometria fractal e rela-

cionar a geometria projetiva com 

as artes, por exemplo, permitindo 

a construção de uma perspectiva 

interdisciplinar da Geometria.  

Em síntese, o trabalho 

com a Geometria na licenciatura 

deveria contemplar o desenvolvi-

mento do raciocínio dedutivo e 

indutivo, aprimorando habilida-

des de formulação e resolução de 

problemas geométricos, bem co-

mo tornando o aluno capaz de 

explicar o papel de cada postula-

do da Geometria, destacando a 

sua importância e suas conse-

quências; a percepção geométrica

-espacial; a comparação entre a 

geometria euclidiana e outras 

geometrias, utilizando a História 

da Matemática para uma compre-

ensão mais crítica da evolução 
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das ideias fundamentais da Geo-

metria; construções com régua e 

compasso, enfatizando as cons-

truções gráficas e as suas justifica-

tivas, resolução de problemas que 

favoreçam o desenvolvimento das 

estratégias de resolução e a com-

preensão das propriedades geo-

métricas, além de resultados de 

cálculo, bem como utilizar progra-

mas computacionais de geometri-

a dinâmica como apoio pedagógi-

co; e, a aplicação dos conheci-

mentos geométricos em outras 

áreas do conhecimento.  

 

5.2História das ciências com foco 

na matemática 

  

O fato de existir, nos 

currículos da licenciatura, uma 

disciplina de História da Matemá-

tica não garante, necessariamen-

te, que dela advenham contribui-

ções relevantes para se formar 

um professor, tendo em vista que 

enfoques altamente inadequados 

ainda se fazem presentes, sobre-

tudo, nos textos frequentemente 

indicados nas bibliografias dessa 

disciplina. Muitos textos e abor-

dagens colocam, em primeiro 

plano, os êxitos obtidos, sem real-

çar o processo de construção dos 

resultados, que envolve, normal-

mente, erros, dificuldades, trope-

ços, fracassos. Frequentemente 

se negligenciam os contextos  

socioculturais e político-

econômicos, priorizando-se indiví-

duos e seus talentos ou gênios. 

A História da Ciência 

com foco na Matemática deveria 

priorizar o envolvimento dos   

licenciandos em atividades nas 

quais se analisassem as relações 

entre conceitos matemáticos e os 

contextos em que foram criados e 

desenvolvidos, assim como as 

mudanças epistemológicas sofri-

das por eles, principalmente a-

queles que serão ensinados na 

escola básica. Entre esses concei-

tos estão o sistema de numeração 

decimal, números inteiros, equa-

ções, trigonometria, números 

irracionais, logaritmos, noções de 

geometria euclidiana, dentre ou-

tros. Dessa forma, tal tema se 

mostra particularmente relevante 

na compreensão da evolução de 

conceitos matemáticos ao longo 

dos tempos, bem como o papel 

dessa evolução nos avanços cien-

tíficos. O futuro professor poderá, 

a partir dessa formação, perceber 

a importância de se adotar uma 

postura crítica em relação à atua-

lização contínua de seu próprio 

conhecimento. 

Outro ponto importan-

te a considerar são as dimensões 

históricas do campo do tratamen-

to da informação ou análise de 

dados (que envolvem noções de 

probabilidade e estatística) já 

sugeridos pelas propostas curricu-

lares e livros didáticos. Trata-se, 

aqui, não só de focalizar a consti-

tuição desses conhecimentos ao 

longo do tempo, mas também de 

relacioná-los ao desenvolvimento 

das sociedades contemporâneas 

e de discutir a pertinência de sua 

presença nas recomendações 

curriculares mais atuais.  

No que se refere à His-

tória da Educação Matemática, 

seria de grande proveito para a 

formação profissional do licenci-

ando o conhecimento de mudan-

ças no ensino da Matemática, 

tanto as advindas de reformas e 

propostas curriculares, quanto as 

que prescindiram de tais refor-

mas, como o Movimento da Ma-

temática Moderna. O conheci-

mento da contextualização acerca 

das teorias pedagógicas que his-
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toricamente embasaram a criação 

e uso de diferentes materiais di-

dáticos (ex. manipulativos elabo-

rados a partir de ideias estrutura-

listas, livros textos publicados em 

diferentes momentos históricos) 

pode colaborar também naquela 

formação profissional e ajudar o 

egresso a analisar propostas para 

o ensino de Matemática.  

Em síntese, a História 

da Matemática e a da Educação 

Matemática podem/devem cola-

borar nas reflexões do futuro pro-

fessor sobre: a) as escolhas e de-

cisões metodológicas e didáticas, 

por meio da análise de pressupos-

tos epistemológicos, teleológicos 

e axiológicos de tais escolhas; b) o 

processo histórico de ensino e 

aprendizagem de Matemática na 

instituição escolar, a partir da 

análise de diferentes currículos, 

dos livros textos e materiais didá-

ticos em geral, utilizados em dife-

rentes momentos históricos; c) os 

fundamentos dos conteúdos ma-

temáticos básicos presentes em 

sua prática docente; d) a possibili-

dade de relacionar seu trabalho 

em ensino de Matemática com as 

contribuições de outras áreas do 

conhecimento; e) a existência da 

diversidade cultural no que se 

refere à produção do conheci-

mento; f) as potencialidades e 

limites da utilização didática de 

atividades e outros recursos que 

envolvam a História da Matemáti-

ca.  

 

5.3Aspectos filosóficos, sociocul-

turais e didáticos relacionados ao 

processo de ensino e aprendiza-

gem da Matemática. 

 

A natureza do conheci-

mento dos estudantes ao ingres-

sarem no Curso de licenciatura 

em Matemática, em instituição 

pública ou privada, envolve mui-

tas variáveis. No que tange às 

suas concepções e crenças acerca 

do que é Matemática, observa-se 

que boa parte dos estudantes 

egressos do Ensino Médio que 

ingressam nos cursos de licencia-

tura concebe a Matemática como 

um conjunto de conteúdos atem-

porais, inquestionáveis, descon-

textualizados e desarticulados 

entre si, com exceção da ideia de 

pré-requisitos que faz parte da 

organização linear desses conteú-

dos. Quase sempre o conheci-

mento desses estudantes é ope-

racional, isto é, reduz-se a aplicar 

procedimentos demonstrados 

pelo professor e repetidos por 

eles em atividades semelhantes 

de fixação e nas avaliações. Con-

cepções e crenças dessa natureza 

podem dificultar aos estudantes a 

percepção da Matemática como 

uma construção humana, históri-

ca e culturalmente situada. Além 

disso, predomina uma visão da 

Matemática como tendo um fim 

em si mesmo e não como meio. 

Ao invés de educar/formar para a 

Matemática, nesse caso, faz mais 

sentido educar/formar pela Mate-

mática.    

 Tendo em vista o expos-

to e visando tornar coerente a 

formação oferecida nas licencia-

turas com o perfil profissional que 

se espera de um futuro professor 

de Matemática da Educação Bási-

ca, torna-se necessário que os 

cursos de licenciatura em Mate-

mática considerem e procurem 

responder a duas questões em 

seus projetos pedagógicos: que 

Matemática deve aprender um 

futuro professor de Matemática 

da Educação Básica? Como essa 

Matemática deve ser ensinada a 

ele de modo que se constitua 
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também em uma aprendizagem 

sobre como ensiná-la futuramen-

te?  

 A Matemática da Educa-

ção Básica deve ser tratada como 

objeto de estudo sistemático nas 

licenciaturas, não com o propósi-

to de nivelamento, mas de uma 

discussão mais profunda que en-

volva a compreensão desses con-

teúdos e da construção de uma 

perspectiva didática acerca dos 

mesmos, tendo a prática docente 

escolar em matemática, prática 

para a qual se está formando o 

(futuro) profissional, como eixo 

central. 

 Nesse sentido, é impor-

tante proporcionar oportunidades 

nas quais o futuro professor vi-

vencie (e não apenas leia ou ouça 

falar sobre) momentos de apren-

dizagem da Matemática da Edu-

cação Básica de maneira contex-

tualizada, interdisciplinar, faça 

conexões entre campos da pró-

pria Matemática, utilize a História 

da Matemática, a Modelagem, 

entre outras tendências.  

 Também se faz necessá-

rio proporcionar oportunidades 

nas quais a produção do campo 

da Educação Matemática, en-

quanto campo profissional e cien-

tífico, seja adequadamente apre-

sentada, com destaque para as 

tendências metodológicas e de 

pesquisa em Educação Matemáti-

ca, procurando, na medida do 

possível, tratar de disciplinas ge-

rais da Educação (ex: Didática, 

Psicologia, Avaliação e Filosofia, 

etc.) não numa perspectiva gené-

rica, como acontece usualmente, 

mas de modo contextualizado/-

inter-relacionado com o ensino e 

a aprendizagem da Matemática. 

Dessa maneira, poderiam ser dis-

ciplinas do quadro da formação 

profissional da licenciatura em 

Matemática: a Didática da Mate-

mática, a Psicologia e a Educação 

Matemática, a Avaliação em Ma-

temática e Filosofia da Matemáti-

ca e da Educação Matemática.  

 Destaca-se ainda a im-

portância de problematizar com 

os futuros professores a organiza-

ção da Matemática na Educação 

Básica. O conhecimento de como 

se organiza a Matemática da Edu-

cação Básica, a dinâmica das 

transformações no currículo, ao 

longo das últimas décadas, a rela-

ção entre a Matemática dos con-

textos sociais, da academia e as 

transformações que ela sofre ao 

ser definida como objeto institu-

cional da escola é pertinente à 

formação profissional em Mate-

mática. Além disso, nossos estu-

dantes precisam conhecer bem os 

aspectos que norteiam a elabora-

ção e avaliação do livro didático, 

bem como o papel do livro no 

contexto escolar. 

 

5.4 A pesquisa na formação e no 

trabalho docente  

 

Espera-se que o profes-

sor de Matemática, em sua atua-

ção profissional, busque e estude 

pesquisas (seja para o desenvolvi-

mento de suas aulas, seja para 

compreender seu cotidiano e os 

problemas que aí surgem), bem 

como observe, formule questões, 

analise criticamente métodos de 

ensino e situações didáticas, re-

fletindo sobre sua própria prática. 

Para isso, nos cursos de Licencia-

tura em Matemática é necessário 

familiarizar o futuro professor 

com a pesquisa científica e, princi-

palmente, com a pesquisa sobre o 

ensino e a aprendizagem da Ma-

temática. Ou seja, oferecer mo-

mentos, ao longo de sua for-
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mação, nos quais se procure aliar 

uma práxis, que envolve o domí-

n io  de um conteúdo 

(Matemática) e de ideias e pro-

cessos pedagógicos, a seu ensino 

e aprendizagem e a um processo 

de construção de conhecimento 

sobre essa práxis.  

Espera-se que tal pro-

posta aconteça não apenas em 

forma de iniciativas isoladas, tan-

genciais e fragmentadas (projetos 

de iniciação científica, monitorias, 

elaboração de trabalhos de con-

clusão do curso), mas que per-

meie várias disciplinas do currícu-

lo, de modo a proporcionar opor-

tunidades de reflexão crítica da/

na prática pedagógica em contex-

tos variados. Além de aprender a 

construir e aplicar metodologias e 

abordagens de ensino interessan-

tes e inovadoras, o futuro profes-

sor necessita aprender a proble-

matizar tais ações.   

Para isso, é necessário 

instrumentalizar o aluno tanto 

por meio de conhecimentos sobre 

a escola, a sala de aula, as aulas 

de Matemática, as relações esta-

belecidas entre o professor e os 

alunos, quanto metodologica-

mente, construindo a noção de 

ciência e desenvolvendo as habili-

dades e saberes que estão rela-

cionados à pesquisa. 

Em síntese, é necessá-

rio aproximar o futuro professor 

da pesquisa científica e, mais es-

pecificamente, da pesquisa sobre 

o ensino e a aprendizagem da 

Matemática, bem como familiari-

zá-lo com o processo de produção 

de pesquisa sobre a prática do-

cente. Isso poderia acontecer, 

dentre outras formas, por meio 

da busca, leitura, estudo de pes-

quisas produzidas na área; pela 

análise de situações de sala de 

aula; pela construção, implemen-

tação e análise de pequenos ex-

perimentos de ensino; pela análi-

se de resultados das avaliações 

nacionais, regionais e internacio-

nais; pela análise da resolução de 

atividades (que inclui a análise de 

erros) realizadas por estudantes 

da Educação Básica, etc. 

 

5.5Abordagem Crítica da Mate-

mática Básica 

 

Um Curso de Licencia-

tura em Matemática tem como 

objetivo formar um professor que 

atua do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 

É clara a necessidade de o profes-

sor dominar o conteúdo escolar 

de Matemática nestes níveis de 

ensino. Porém, é notória a dificul-

dade que os alunos apresentam 

na transição dos ciclos elementa-

res do Ensino Fundamental para 

os anos finais, principalmente no 

6º ano, e também no 1º ano do 

Ensino Médio, em que a dificulda-

de de estabelecer conexões entre 

a matemática do Ensino Funda-

mental e a do Ensino Médio cons-

titui um grande desafio para o 

professor. O curso de licenciatura 

não pode ignorar essas defasa-

gens e a falta de conexões; por 

outro lado, não basta simples-

mente incluir os tópicos da mate-

mática básica dentro do seu currí-

culo a título de revisão conceitual, 

quando os ingressantes não domi-

nam, em geral, os conceitos e os 

procedimentos matemáticos. 

O estudo dos conteú-

dos da matemática básica é ne-

cessário no currículo da licencia-

tura para suprir as lacunas no 

corpo de conhecimentos da disci-

plina que será o cerne da forma-

ção profissional de um professor, 

porém sua abordagem deve 
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ser ampliada para que o futuro 

professor domine o conteúdo, 

sob o ponto de vista tanto da ma-

temática, como de um aluno da 

escola básica, o qual em suas eta-

pas da escolaridade e amadureci-

mento deve aprender segundo os 

objetivos da educação básica. 

Esta ampliação do entendimento 

de um licenciando sobre os signi-

ficados dos conteúdos, da nature-

za abstrata da matemática que 

desenvolve o raciocínio e o senso 

crítico em relação ao mundo/

sociedade que o cerca, não é uma 

tarefa simples, pois envolve uma 

abordagem que complemente o 

conhecimento específico do con-

teúdo. Além disso, a própria tran-

sição da Matemática do Ensino 

Básico para a Matemática Superi-

or merece uma atenção redobra-

da, que afeta, inclusive, a reten-

ção dos alunos de licenciatura 

durante o seu curso. 

Além das disciplinas 

com conteúdo do Ensino Funda-

mental e Médio, no início do cur-

so, a licenciatura precisa contem-

plar, no seu curso, disciplinas, 

ainda de Matemática, que capaci-

tem o futuro professor a compre-

ender os elos que ligam as disci-

plinas da Matemática Superior do 

seu currículo com os significados 

subjacentes àquelas do currículo 

do Ensino Básico.  As disciplinas 

de fundamentos da matemática 

básica, instrumentação do ensino 

da matemática, ensino por meio 

de resolução de problemas, de 

uso da informática no ensino e 

aprendizagem da matemática, 

além de outras como dissertações 

de final de curso, são exemplos 

de oportunidades que podem 

enriquecer a formação do licenci-

ando, ao explicitar o conteúdo 

específico de matemática neces-

sário à prática docente, equili-

brando com o conhecimento de 

cunho pedagógico constante em 

seu currículo.  

As oportunidades de 

trabalhar de maneira conjunta o 

significado da matemática superi-

or, revista dentro do conteúdo da 

matemática escolar, são muito 

importantes, especialmente 

quando um conhecimento apro-

fundado da matemática dos ciclos 

elementares (do 1º ao 5º ano) 

diminuiria a falha que ocorre na 

transição entre esses ciclos e os 

anos sob a responsabilidade do 

licenciado, do 6º ao 9º ano e o 

ensino médio. Por exemplo, o 

significado das diferentes repre-

sentações da linguagem matemá-

tica, o significado das operações 

aritméticas e suas interpretações 

em distintos contextos, a inter-

pretação de dados e informações, 

etc. É sabido que a formação de 

docentes que atuam nos primei-

ros ciclos não contempla adequa-

damente os conhecimentos de 

educação formal de Matemática. 

No entanto, a iniciação correta ao 

pensamento matemático dos alu-

nos é realizada nesses anos, a-

pontando para uma grande lacu-

na na educação de nível funda-

mental. Portanto, formar o licen-

ciado conhecedor das dificulda-

des nessa transição e que possa 

auxiliar para amenizar essa lacuna 

faz parte de objetivos de uma 

licenciatura. 

Uma abordagem crítica 

do conhecimento específico de 

matemática básica dentro das 

disciplinas do currículo faz parte 

essencial da capacitação do futu-

ro professor, para reconhecer e 

estabelecer as conexões entre os 

níveis de aprofundamento dos 

tópicos dentro do currículo da 

escola básica, para interpretar 
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corretamente as dificuldades e os 

erros dos estudantes, assim como 

para elaborar estratégias adequa-

das para superá-los em cada con-

texto.  

A abordagem crítica a 

que se refere este texto não se 

limita a estágios supervisionados 

ou a prática de ensino. Da mesma 

forma como o conhecimento teó-

rico do processo de aprendizagem 

de Matemática e das pesquisas 

metodológicas é parte essencial 

da formação do futuro professor, 

a abordagem crítica da matemáti-

ca básica, com conexões entre os 

temas essenciais e a matemática 

superior, potencializa os objetivos 

dos estágios supervisionados e o 

contato com a realidade da sala 

de aula, que coroam a formação 

do professor na fase final do seu 

curso, dando-lhe segurança para 

a profissão que irá abraçar. Tópi-

cos fundamentais na abordagem 

crítica da matemática básica de-

vem compreender pelo menos os 

seguintes: a matemática discreta 

da contagem, o significado de 

frações e suas várias interpreta-

ções e contextualizações, o signi-

ficado das operações elementares 

e das suas propriedades, o signifi-

cado de uma medição, o papel 

dos conjuntos numéricos nos pro-

cessos de medição e nas estrutu-

ras matemáticas, noções de gran-

deza e referencial, a modelagem 

algébrica e geométrica nas resolu-

ções de problemas desde os ní-

veis elementares, as propriedades 

geométricas de figuras planas e 

espaciais, o reconhecimento de 

padrões, o raciocínio indutivo por 

meio de experiências empíricas 

de investigação, o estímulo do 

raciocínio lógico e a dedução de 

passos na resolução de proble-

mas, o pensamento algébrico, e 

familiaridade com linguagem de 

representações da matemática, 

entre os que se relacionam com 

as competências preconizadas 

por uma educação básica de qua-

lidade para cidadãos competen-

tes. 

 

5.6 Cálculo Diferencial e Integral 

 

Num curso de Licencia-

tura em Matemática, são funda-

mentais as discussões sobre ques-

tões delicadas que envolvem os 

números reais, as aproximações, 

os conceitos de infinito e as fun-

ções. Também, além dos conteú-

dos, é fundamental poder redigir 

ou expressar oralmente uma ideia 

de forma clara e precisa e, por 

isso, a capacidade de enunciar e 

demonstrar propriedades, além 

de resolver problemas, deve ser 

praticada. 

O Cálculo tanto pode 

ser visto como uma introdução à 

Matemática pura ou como funda-

mento para as aplicações da ma-

temática. Em especial, um curso 

de Cálculo Diferencial e Integral 

para a licenciatura se torna im-

portante promover a oportunida-

de de compreender a importância 

dos conceitos de funções e suas 

aplicações vistas desde o 8º ano 

do Ensino Fundamental, assim 

como ampliar a visão do futuro 

professor sobre o desenvolvimen-

to histórico da própria matemáti-

ca, que teve consequências con-

tundentes para a humanidade nos 

últimos séculos.  O Cálculo Dife-

rencial e Integral é a porta para a 

Matemática Superior de um licen-

ciando como uma extensão ne-

cessária para compreender as 

questões delicadas mencionadas 

e que embasam a atitude do pro-

fessor diante das dificuldades 

conceituais que poderá enfrentar 
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em sua profissão. 

No curso de Cálculo 

Diferencial e Integral, as ideias 

essenciais decorrem dos concei-

tos de infinitésimos e de somas 

infinitas, e essas ideias se articu-

lam com a atuação do egresso no 

Ensino Fundamental e Médio, 

pois, no Cálculo é preciso estudar 

(e aprender) como fazer somas de 

infinitas parcelas ou como tomar 

um intervalo numérico infinita-

mente pequeno, noções comple-

tamente diferentes daquelas ad-

quiridas no Ensino Fundamental e 

Médio. Entretanto, o conceito de 

soma de infinitos termos pode ser 

articulado com o conhecimento 

do aluno sobre comprimento de 

curvas, ou ainda, de área de figu-

ras planas, através da discussão 

do método da exaustão introduzi-

do pelos matemáticos gregos pa-

ra calcular a área de algumas figu-

ras geométricas, como, por exem-

plo, a área do círculo. O conceito 

de derivada também pode ser 

introduzido geometricamente 

através dos problemas de deter-

minar a reta tangente a uma cur-

va plana, ou de calcular a veloci-

dade instantânea, problemas já 

conhecidos do aluno do ensino 

médio. Em ambas as situações, o 

conceito de limite de sequências 

aparece naturalmente. O egresso 

do curso de Licenciatura, atuando 

no Ensino Médio estará prepara-

do para ensinar esses conceitos 

geométricos para os alunos. 

O conceito de função é 

um dos mais importantes em Ma-

temática e as funções permeiam a 

modelagem de problemas da nos-

sa vida cotidiana. Tornar essa 

ideia mais consistente e clara, 

para que seja mais compreendida 

e aproveitada por mais pessoas 

na sociedade é papel do professor 

de Matemática. O estudo das 

funções deve contemplar a classi-

ficação dos vários tipos de fun-

ções: as lineares que devem ser 

relacionadas com grandezas dire-

tamente proporcionais e a regra 

de três, assuntos conhecidos dos 

alunos desde o ensino fundamen-

tal; as funções racionais e, em 

particular, as da forma f(x)= k/x, 

relacionadas às grandezas inver-

samente proporcionais; funções 

polinomiais, funções periódicas, 

funções de crescimento rápido, 

funções exponenciais e logarítmi-

cas. 

O entendimento das 

f u n ç õ e s  t r a n s c e n d e n t e s 

(logarítmica, exponencial, entre 

outras) não pode prescindir dos 

conceitos de limite e continuida-

de e completude do conjunto dos 

números reais, aprendidos no 

Cálculo.  

Os futuros professores 

também precisam aprender que, 

além da função linear e da qua-

drática, outros tipos de funções 

podem ser mostradas no Ensino 

Médio. O curso de Cálculo Dife-

rencial irá ajudar a aprofundar o 

estudo de funções, mas o licenci-

ando deve ter clareza de que par-

te desse aprofundamento pode 

ser levada ao Ensino Médio. Por 

exemplo, é possível mostrar no 

Ensino Médio que funções podem 

ser dadas apenas pelo seu gráfico 

e que é possível apresentar fun-

ções cujo gráfico é quebrado 

(funções descontínuas). 

Também são muito 

importantes as ideias contidas 

nos teoremas sobre funções con-

tínuas definidas em intervalos 

fechados, como o Teorema do 

Valor Intermediário, que pode 

decidir se uma equação dada, que 

não pode ser resolvida algebrica-

mente, tem solução em um inter-
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valo.  Da mesma forma, as ideias 

e o tratamento dado num Curso 

de Cálculo Diferencial e Integral a 

problemas de máximo e mínimo 

por meio de técnicas variacionais 

são fundamentais para o futuro 

professor compreender o trata-

mento diferenciado que os pro-

blemas dessa natureza devem 

receber em nível de Ensino Bási-

co. O Cálculo Integral como uma 

extensão que permite olhar de 

forma mais completa os proble-

mas de Área e Volume do Ensino 

Básico é um enfoque importante 

num curso de licenciatura. O estu-

do de funções com mais de uma 

variável também é desejável se 

queremos formar um professor 

que possa falar com clareza sobre 

situações reais que podem ser 

modeladas por tais funções. 

Um professor com boa 

formação terá a sua visão amplia-

da, auxiliando seus alunos a en-

xergarem mais longe se ele tam-

bém souber que existem outros 

tipos de funções, como por exem-

plo, funções dadas por séries de 

outras funções, muito importan-

tes no desenvolvimento da tecno-

logia; por exemplo, quando toca-

mos um arquivo de música no 

computador, estamos desfrutan-

do da tecnologia desenvolvida 

por pessoas que estudaram, entre 

outras coisas, tais tipos de fun-

ções. 

 O desenvolvimento do 

raciocínio abstrato é uma das 

características da verdadeira Ma-

temática. A formação de futuros 

bons professores deve passar por 

educá-los e prepará-los para o 

estudo maduro e significativo, 

que pode envolver exemplos de 

aplicações da Matemática, sem-

pre que isso for importante e in-

teressante, mas não pode se 

prender somente a isso. Num 

curso de Cálculo Diferencial e 

Integral, o futuro professor é pre-

parado para utilizar a linguagem 

da matemática necessária para 

entender as aplicações dentro e 

fora da matemática. 

 

5.7 Noções de Análise para Licen-

ciatura 

 

Acreditamos ser funda-

mental, num curso de Licenciatu-

ra em Matemática, que os licenci-

andos compreendam os conjun-

tos numéricos e, em particular, os 

números reais. Em geral, eles sa-

bem operar com números, mas 

não sabem descrever o que as 

operações produzem e o porquê 

dos algoritmos funcionarem. Por 

exemplo, eles não sabem explicar 

o sentido de dois elevado a raiz 

quadrada de três – ).  

É necessário aprofun-

dar o conhecimento trazido do 

Ensino Médio sobre os números 

racionais: seu significado, sua 

representação geométrica, opera-

ções, representação decimal, dízi-

mas periódicas. O futuro profes-

sor deve também saber definir 

corretamente número irracional, 

ter critérios claros para lidar com 

aproximações e estimativas de 

erro, saber trabalhar com desi-

gualdades. A construção dos nú-

meros reais deve ser estudada, 

tanto do ponto de vista formal, 

(usando classes de equivalência, 

sequências de Cauchy ou cortes 

de Dedekind) como, também, do 

ponto de vista de como a constru-

ção dos números reais pode ser 

apresentada para alunos do Ensi-

no Fundamental e Médio. 

Além de reconhecer se 

certos números são racionais ou 

não, um futuro professor deve ser 
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capaz de responder se todo nú-

mero irracional pode ser aproxi-

mado por um racional. A resposta 

a essa pergunta levará à compre-

ensão da ideia de densidade dos 

números racionais no conjunto 

dos números reais. 

Também é importante 

ter respostas para as perguntas: 

que propriedades têm o conjunto 

dos reais que o conjunto dos ra-

cionais não tem? É possível carac-

terizar os conjuntos dos números 

racionais e dos reais de modo a 

perceber as diferenças entre e-

les? Responder a tais perguntas 

requer o estudo de propriedades 

de intervalos encaixantes, ou, 

equivalentemente, da proprieda-

de do supremo. Para que o futuro 

professor tenha clareza sobre a 

representação decimal de um 

número real é essencial que ele 

saiba que tal representação é, de 

fato, uma série numérica, e que 

as dízimas periódicas nada mais 

são do que somas de progressões 

geométricas. 

Assim, faz-se necessá-

rio um aprofundamento do estu-

do de sequências e séries de nú-

meros reais, já conhecido das 

disciplinas de Cálculo. Por exem-

plo, deve-se trabalhar a definição 

do numero e, saber calcular um 

valor aproximado para ele e esti-

mar o erro de tal aproximação, 

bem como saber porque e é irra-

cional. Espera-se que o licencian-

do adquira num curso de Análise 

um amadurecimento matemático 

muito maior do que quando in-

gressou no curso de Licenciatura 

e cursou as disciplinas de Cálculo. 

Um estudo mais teóri-

co sobre derivadas e integral de 

Riemann também se faz necessá-

rio num curso de Análise para 

licenciandos. Neste curso deve-se 

fazer uma revisão sistemática 

desses tópicos já vistos nas disci-

plinas de Cálculo, onde os concei-

tos são vistos de maneira mais 

intuitiva e informal, com poucas 

demonstrações rigorosas. Um 

curso de Análise para licenciatura 

deve ser rico em demonstrações 

de teoremas, as essenciais, para 

que o futuro professor tenha a 

oportunidade de se familiarizar 

com uma área da Matemática 

que vem se desenvolvendo desde 

o início do século XIX. Assim, tam-

bém é importante ao futuro pro-

fessor uma visão do desenvolvi-

mento histórico de certas ideias, 

principalmente as do Cálculo Dife-

rencial e Integral, que iniciaram 

de forma intuitiva e informal, mas 

que, diante dos avanços da teoria, 

exigiram maior precisão e rigor 

nos conceitos de função, continui-

dade e convergência, entre ou-

tros. Isso ajudará a compreensão 

dos motivos de certos formalis-

mos e abstrações da Matemática. 

 

5.8Aritmética e Álgebra 

 

É esperado em um cur-

so de Licenciatura em Matemáti-

ca que o tema “Aritmética e Álge-

bra” seja retomado, embora seu 

conteúdo já tenha sido abordado, 

em parte, na Educação Básica. 

Essa retomada deve ocorrer no 

sentido de aprofundar e solidifi-

car os conhecimentos matemáti-

cos tratados nesta área do conhe-

cimento, assim como para ampli-

ar as discussões referentes ao 

ensino desse tema na Educação 

Básica, a fim de compreender as 

dificuldades metodológicas do 

seu ensino em diferentes níveis, e 

a sua articulação com outros te-

mas da própria Matemática. 

É possível, a partir de 

conteúdos abordados neste tema, 
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mostrar para os futuros professo-

res de matemática da Educação 

Básica situações que contemplem 

o pensamento matemático e que 

sejam passíveis de serem explora-

das nos diferentes níveis de ensi-

no, como, por exemplo, ao plane-

jar e trabalhar em disciplinas de 

prática, as atividades de investiga-

ção, a resolução de problemas, a 

argumentação e generalização 

que tenham relação direta com a 

sala de aula. Para alcançar estas 

situações, as disciplinas de Arit-

mética e Álgebra necessitam de 

fundamentação que permitam a 

almejada prática docente com 

entendimento de conceitos e não 

apenas de domínios de procedi-

mentos algorítmicos que fazem 

parte desse tema. 

O título geral de 

álgebra acaba compreendendo 

diversas disciplinas como, por 

exemplo: a teoria dos conjuntos, 

a teoria dos números, a álgebra 

linear etc., embora sua essência 

aponte para estruturas 

operatórias.Percebe-se que a 

necessidade de resolver 

problemas levou à construção das 

estruturas algébricas que hoje 

apresentamos para nossos alunos 

da graduação em Matemática, 

seja licenciatura ou bacharelado. 

Nesse sentido, um ponto de 

extrema importância no ensino 

de Álgebra (e no de matemática 

em geral) é mostrar a 

fecundidade da própria ideia de 

estrutura, isto é, por trás de 

"objetos" matemáticos, estão, no 

fundo, estruturas algébricas. 

Desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o avanço da 

aprendizagem de números e da 

a r i t m é t i c a  s e  b a s e i a 

fundamentalmente nas estruturas 

algébricas dos conjuntos 

numéricos. 

Sobre o tópico de 

anéis, por exemplo, se tomarmos 

por base o conjunto dos números 

inteiros para desenvolver a teoria, 

o aluno deve ter as regras bem 

fundamentadas em sua mente, 

pois se ele entende ou não que 

certa propriedade faz parte do 

conjunto dos números inteiros, 

por ser um anel, dificilmente 

conseguirá, diante de um 

exemplo no qual aquela 

propriedade não valha, explicar o 

que é que funciona e por que. Um 

exemplo bem imediato é o caso 

do conjunto das matrizes 

quadradas, que pode ser munido 

de estrutura de um anel, não 

comutativo (pois a multiplicação 

de matrizes não é comutativa), 

com divisores de zero, ou seja, é 

possível encontrar duas matrizes 

quadradas, não nulas, cujo 

produto seja a matriz nula. Diante 

de um exemplo como este, o 

futuro professor tem que saber as 

propriedades que aproximam 

este conjunto do conjunto dos 

números inteiros e as 

propriedades que o distanciam 

deste. Assim, um problema que 

poderia ser resolvido, se suas 

variáveis fossem os números 

inteiros, como de cancelamento 

de termos multiplicativos em 

lados opostos de uma equação, 

só poderá ser resolvido no 

conjunto das matrizes quadradas 

se não houver necessidade do uso 

das propriedades comutativa e 

não divisores de zero. Então, está 

claro que é fundamental um 

aluno de licenciatura em 

matemática, não só saber, mas 

dominar as propriedades dos 

anéis, saber dar exemplos, 

contraexemplos, discuti-los e 

resolver exercícios com as 

propriedades pertinentes. A 
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estrutura de anel dos polinômios 

também está mais que presente 

em diversos tópicos do conteúdo 

curricular da Educação Básica, e 

não pode passar despercebida 

pelos licenciandos. 

Já na estrutura de 

corpo, uma das propriedades 

fundamentais é, por exemplo, a 

de não divisores de zero. É por 

causa desta propriedade que 

podemos resolver equações do 2º 

grau, cujo termo independente é 

nulo, sem usar a fórmula de 

Báskara. Este tipo de 

procedimento é feito de maneira 

automática, sem muita explicação 

no ensino básico, mas o professor 

deve ter claro em sua mente que 

uma equação deste tipo pode ter 

como variável não só números 

reais, mas elementos de outros 

conjuntos, em que precisamos 

verificar se valem estas 

propriedades, ao se fazer estas 

operações. 

As estruturas de grupo 

são as que têm menos 

propriedades e, por isso, as mais 

abstratas. Mas aqui podemos 

começar a apresentar este ponto 

falando sobre o grupo das 

permutações. E para tornar mais 

interessante, antes de apresentar 

a definição propriamente dita, 

pode-se con stru ir  uma 

permutação com os vértices de 

um triângulo no plano e mostrar 

quais as propriedades básicas que 

essa operação obedece. A partir 

da identi ficação destas 

propriedades, pode-se, então, 

denominar todo conjunto com 

estas mesmas propriedades de 

grupo. É importante frisar que os 

problemas de contagem e de 

combinatória, que estão 

presentes nas propostas de 

conteúdo escolar básico, são 

muitas vezes baseados em 

propriedades da estrutura 

algébrica das permutações. 

Não só é importante, 

mas fundamental o ensino de 

estruturas algébricas em um 

curso de licenciatura em 

Matemática. Sem esta disciplina, 

o aluno sai do curso sem o 

alicerce básico para ensinar os 

princípios fundamentais da 

matemática. Faz-se necessário, 

porém, uma apresentação destes 

princípios, mostrando ao aluno 

sua importância, chamando a 

atenção para os pontos 

relevantes e não apenas cumprir 

currículo e apresentar a teoria de 

forma vazia e abstrata. Assim 

como qualquer outra disciplina, a 

Álgebra deve ser apresentada de 

maneira a fazer sentido ao aluno, 

explicando o porquê de tal 

diciplina fazer parte  de seu 

currículo.  

As ideias de conjuntos 

numéricos que permeiam o ensi-

no da matemática estão intrinse-

camente ligadas aos axiomas de 

Peano e ao Princípio de Indução 

Finita, quando se inicia o ensino 

de números naturais com a conta-

gem. Ao trabalhar com os axio-

mas de Peano resgatamos a es-

sência do conjunto dos números 

naturais, reconhecendo a cons-

trução do número pelas crianças, 

segundo a teoria de Piaget. Além 

disso, para o tratamento adequa-

do de ideias como muito grande 

ou infinito enumerável se faz ne-

cessária uma adequada discussão 

destes temas nos cursos de Licen-

ciatura.  

A ampliação dos con-

juntos numéricos para soluções 

de equações passa por relações 

de equivalência e significa traba-

lhar a ideia básica de se preservar 

propriedades importantes e ade-
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quadas ao se ampliar ou reduzir 

um conjunto, adequando-o para a 

solução de problemas pertinen-

tes, no sentido do que se percebe 

no estudo da História da Matemá-

tica. Assim, ao se “construir” ou 

apresentar o conjunto dos intei-

ros como ampliação dos naturais, 

ou, na aritmética modular e suas 

importantes aplicações como 

“redução”, há que se discutir a 

pertinência da construção e sua 

“forma”, destacando-se aí a pre-

sença das estruturas algébricas 

comuns a outros conjuntos com 

os quais se trabalha no ensino 

básico, com ênfase nas operações 

que se podem realizar nos novos 

conjuntos, a partir das conhecidas 

nos conjuntos anteriores (aqui 

estão presentes os anéis e os cor-

pos). Ao se trabalhar a Geometria 

explorando aspectos que dizem 

respeito à simetria e mais geral-

mente as isometrias, surgem os 

grupos e suas aplicações. 

Em síntese, seria interessante 

desenvolver as seguintes temáti-

cas: a) o papel da lógica 

matemática na distinção entre 

‘explicação e prova’ e 

‘demonstração’: argumentação 

descritiva (o que fez) e 

argumentação justificativa (por 

que fez); b) o aprofundamento 

paulatino das questões ligadas à 

teoria elementar dos números, 

especialmente para a abordagem 

dos conjuntos numéricos, as 

operações aritméticas nesses 

conjuntos, com seus significados 

e suas propriedades, análise de 

algoritmos; c) as relações de 

equivalência e de ordem: a 

importância de trabalhar tais 

relações na Educação Básica em 

variados contextos; d) o conjunto 

dos números naturais: axiomas de 

Peano, múltiplos e divisores, 

números primos, algoritmo 

euclidiano, da divisão e 

aplicações; e) números inteiros: 

construção, divisibi lidade, 

princípio da boa ordem, Teorema 

Fundamental da Aritmética e suas 

aplicações, divisores e múltiplos, 

congruência módulo m;                 

f) números Racionais: construção, 

operações, estrutura do conjunto 

com as operações de adição e 

multiplicação, compatibilidade de 

ordem; g) a aritmética modular e 

suas aplicações: equações 

diofantinas e o Teorema Chinês 

do Resto; h) Grupos e Anéis: 

definições, homomorfismos e 

exemplos importantes, como 

alguns já citados acima, o anel 

dos polinômios, o grupo das 

permutações, o grupo das 

simetrias das figuras planas e 

espaciais, grupo das matrizes, e o 

Teorema de Cayley, e i) Corpos: 

corpos ordenados explorando 

essencialmente a diferença entre 

o conjunto dos números reais       

e o conjunto dos números 

complexos, no que tange a 

compatibilidade de ordem.  

 

5.9 Geometria e Desenho Geo-

métrico 

 

A Geometria, infeliz-

mente, ainda é uma área cujo 

tratamento e abordagens conti-

nuam insuficientes na Educação 

Básica. Quando é feita, muitas 

vezes, restringe-se a fórmulas e 

procedimentos desconectados de 

outras áreas da Matemática, de 

outros campos do saber e, princi-

palmente, da vida cotidiana. Este 

fato pode ser reflexo da maneira 

como o tema Geometria está con-

templado no currículo da licencia-

tura e, por isso, merece cuidados 

a respeito. Conteúdos como geo-

metria euclidiana plana e espaci-
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al, geometria analítica plana e 

espacial são imprescindíveis na 

construção de um olhar matemá-

tico sobre o mundo que nos cer-

ca, bem como no desenvolvimen-

to do raciocínio lógico-

matemático e devem ser aborda-

dos em momentos e com pers-

pectivas distintas, ao longo da 

formação do futuro professor.  

Nesse sentido, a Geo-

metria exige uma atenção especi-

al nos cursos de formação de pro-

fessores de Matemática. Uma 

apresentação mais formal, axio-

mática, da geometria euclidiana 

deve ter espaço no curso, eviden-

ciando a importância da demons-

tração para a Matemática e para 

o seu ensino. Recomenda-se que 

a literatura sobre a demonstra-

ção, numa perspectiva de ensino 

e aprendizagem em Matemática, 

seja incorporada no currículo de 

modo a se discutir também as 

necessárias adaptações que se 

deve fazer ao tratar do processo 

de demonstração com alunos 

mais jovens. Assim, se torna im-

portante no estudo da geometria 

axiomática indicar que o processo 

de demonstração de proprieda-

des e de teoremas pode ser con-

catenado com a construção de 

conceitos e de material didático 

em nível de ensino básico. Este 

aspecto se torna muito importan-

te à medida que o futuro profes-

sor compreende o significado do 

rigor matemático da construção 

axiomática ligado ao conhecimen-

to que um professor precisa ter, 

ao planejar e conduzir atividades 

educativas na sala de aula, assim 

como construir ou avaliar materi-

ais didáticos. Ao mesmo tempo 

em que aprofunda seu olhar so-

bre a matemática, é interessante 

que os futuros professores experi-

mentem propostas inovadoras de 

ensino de geometria como ativi-

dades, jogos, materiais didáticos, 

softwares dinâmicos. Ao vivenciar 

situações de aprendizagem, nas 

quais o professor atua como me-

diador e o estudante tem papel 

ativo - agindo, argumentando, 

construindo conhecimento – o 

futuro professor tem a possibili-

dade de ampliar seu repertório de 

estratégias de ensino de modo 

mais significativo. Uma atividade 

de aprendizagem em que a dedu-

ção de passos é regida pela teoria 

axiomática pode ser constituída 

por problemas de construção 

geométrica com régua e compas-

so. 

Outro ponto a destacar 

é o valor de um tratamento histó-

rico da Geometria Euclidiana e 

uma discussão transversal sobre 

algumas propostas de Geometrias 

não Euclidianas. Levantar aspec-

tos axiomáticos importantes des-

se desenvolvimento histórico se 

constitui uma estratégia interes-

sante na medida em que se ofere-

ce, ao futuro professor, uma ideia 

ampla de como esse tratamento 

axiomático interferiu, não apenas 

no ensino da própria geometria, 

mas também no desenvolvimento 

da fundamentação da própria 

matemática. Esses conhecimen-

tos permitirão ao professor do 

Ensino Básico mostrar a seus alu-

nos que a concepção da Matemá-

tica também evoluiu no tempo, e 

que as crenças dos matemáticos 

foram também abaladas em de-

terminados momentos. Desse 

modo, é relevante mostrar a dinâ-

mica de evolução histórica de um 

determinado ramo evidenciando 

que o empenho coletivo, em dife-

rentes épocas da história, é que 

alavancou o desenvolvimento da 

área. Pois assim, será possível dar 
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ao egresso do Ensino Básico uma 

noção mais realista de como se 

organizou o conhecimento mate-

mático.  

Outro aspecto impor-

tante do tema de Geometria que 

se observa no ensino básico se 

refere à álgebra no tratamento de 

conceitos como distâncias, com-

primentos, áreas e volumes. Esses 

são tópicos fundamentais no ensi-

no fundamental, que também 

estão presentes no tratamento de 

funções e gráficos no ensino mé-

dio. A dissociação de enfoques 

entre os conceitos geométricos e 

a manipulação de fórmulas pro-

duz deficiências na formação de 

alunos no ensino básico que re-

percutem na formação de futuros 

professores. Uma correta inter-

pretação dos conceitos geométri-

cos que podem ser medidos, e 

então saber utilizar a ferramenta 

algébrica, é parte importante do 

conhecimento do futuro profes-

sor. Um enfoque que também 

deve merecer atenção nos currí-

culos de licenciatura é o da geo-

metria das transformações que, 

mesmo sendo tratado de maneira 

intuitiva em ensino elementar, 

não tem tratamento continuado 

no ensino médio, cujo currículo 

usualmente se restringe à nomen-

clatura e à manipulação algébrica 

de fórmulas. Um enfoque enri-

quecido da geometria axiomática 

euclidiana na formação do licenci-

ando provocará uma melhora 

qualitativa no estudo moderno e 

dinâmico da geometria, e trará 

proveitos educacionais com utili-

zação de ferramentas tecnológi-

cas para esse fim. Um tratamento 

abrangente do tema Geometria 

que esclareça ao futuro professor 

os aspectos fundamentais no en-

sino deste tema, como da Visuali-

zação relacionada à teoria das 

projeções, o relacionamento da 

Álgebra no tratamento de proble-

mas da Geometria e das demons-

trações de teoremas para o de-

senvolvimento de raciocínio de-

dutivo, é essencial na formação 

de um licenciando. 

 Do mesmo modo, seria 

interessante trabalhar algumas 

ideias de geometria fractal e rela-

cionar a geometria projetiva com 

as artes, por exemplo. Isso permi-

tiria a construção de uma pers-

pectiva interdisciplinar da Geo-

metria.  

 

5.9 – Vetores e Geometria Analí-

tica 

 

O conceito de Vetores 

aparece no currículo do Ensino 

Médio como um dos conceitos 

básicos da disciplina Física. Entre-

tanto, apesar da Matemática ser 

exaustivamente referida como 

uma linguagem da Ciência, o cur-

rículo do Ensino Médio para con-

teúdos de Matemática não traz o 

estudo de grandezas vetoriais. O 

tópico “grandezas e medidas” 

comparece na matriz curricular 

do ENEM, por exemplo, estrita-

mente ligado ao campo de 

“Números”, e logo o conceito de 

grandeza neste nível de ensino é 

sempre de natureza escalar. Esta 

limitação causa uma grande falha 

na conexão entre a Matemática e 

a Física, desde a Educação Básica 

e que perpetua no Ensino Superi-

or, como um mal entendido sobre 

a natureza matemática do concei-

to de vetores, especialmente nos 

cursos de licenciatura. Os profes-

sores carregam consigo este salto 

no conhecimento quando retor-

nam à sala de aula do ensino mé-

dio, como professores. 

O conceito de Vetor no 
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plano e no espaço, com represen-

tação geométrica por meio de 

segmentos orientados, está na 

base da compreensão de grande-

zas que transcendem as escalares 

e constitui importante elo entre a 

Matemática e problemas aplica-

dos na Física, em nível de ensino 

médio. O conceito possui impor-

tante generalização em nível su-

perior, quando um vetor é ele-

mento de uma estrutura algébri-

ca, um Espaço Vetorial, e base 

para outras generalizações.  

A Geometria Analítica 

constitui um campo importante 

dentro da matriz curricular do 

Ensino Médio por conectar as 

áreas de geometria e de álgebra, 

merecendo inclusive análise espe-

cial no recente Programa Nacio-

nal de Livro Didático. Entretanto, 

uma análise crítica do ensino des-

te tópico, em nível de Ensino Mé-

dio, mostra uma fragmentação de 

seus conteúdos e enfoque limita-

do que não prepara o aluno devi-

damente para o Ensino Superior 

nas áreas de Matemática, de ou-

tras Ciências Exatas e de Tecnolo-

gia, além de não esclarecer seu 

papel na formação de nível médio 

de alunos que se dirijam à profis-

sionalização em outras áreas de 

conhecimento. 

Portanto, a formação 

de futuros professores no curso 

de Licenciatura em Matemática 

precisa enfrentar o desafio de 

modificar o quadro atual, provi-

denciando conhecimento na área 

de Vetores e Geometria Analítica 

que atenda ao perfil de professor 

de Ensino Médio, capaz de traba-

lhar a integração entre a Mate-

mática e a Física, resgatando o 

desenvolvimento histórico dos 

conceitos e de avanços nas teori-

as de ambas as disciplinas. Um 

professor de Matemática precisa 

saber trabalhar as aplicações, 

mesmo aquelas mais simples, que 

permitam atividades interdiscipli-

nares em trabalhos de equipe, e o 

uso de linguagens mais simples de 

ciência básica como, por exemplo, 

os referenciais, as grandezas esca-

lares e vetoriais, unidades de me-

dição, taxas de variação, equação 

linear, entre outras. 

Sugerimos que o conte-

údo de “Vetores e Geometria 

Analítica” de um currículo de Li-

cenciatura de Matemática inclua 

um tratamento de vetores no 

plano e no espaço, com interpre-

tação geométrica que acompanhe 

a analítica, e estudo das proprie-

dades algébricas de suas opera-

ções que irão permitir a generali-

zação para um Espaço Vetorial. As 

ideias geométricas de operações 

lineares e de produtos (escalar e 

vetorial) devem fazer parte do 

conteúdo desta disciplina por 

serem os conceitos que esclare-

cem o significado e a natureza das 

fórmulas, como de distância entre 

os pontos no plano ou de área de 

um triângulo, presentes nos livros 

didáticos de Ensino Médio. Além 

do estudo geométrico/analítico 

das posições relativas entre retas 

e/ou planos no plano e/ou espa-

ço, é importante trabalhar as for-

mas paramétricas de retas, cur-

vas, planos e superfícies, incluin-

do circunferência, cônicas, esfera 

e as quádricas principais. A com-

preensão de parametrização de 

curvas é um importante elo entre 

a Matemática e a Física, permitin-

do uma conexão desejada com o 

conceito de função que é um pon-

to nevrálgico no currículo do Ensi-

no de Matemática em nível Mé-

dio. Os conteúdos de áreas e vo-

lumes precisam estar presentes 

no currículo, sob ponto de vista 
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da geometria analítica, de modo 

que permitam ao futuro professor 

a compreensão geométrica do 

conceito de determinante, especi-

almente em dimensões 2 e 3.  Um 

tratamento geométrico das côni-

cas, além das usuais descrições 

por meio das equações quadráti-

cas, é muito importante na for-

mação do professor, devido a 

inúmeras aplicações na vida real e 

por seu desenvolvimento ao lon-

go da História. 

 

5.10 Álgebra Linear 

 

A Álgebra Linear consti-

tui não apenas uma das ideias e 

ferramentas básicas da Matemáti-

ca, mas sistematiza uma estrutura 

algébrica que está presente em 

muitas aplicações dentro e fora 

da Matemática, por exemplo, em 

problemas contextualizados em 

áreas distintas como das ciências 

exatas, biológicas, sociais ou da 

economia. Apesar dessa impor-

tância, é necessário focar seu 

escopo quando consideramos um 

currículo de licenciatura em Ma-

temática para preparar um pro-

fessor de Ensino Médio que reflita 

as necessidades atuais, tendo em 

vista o contexto escolar. 

O conteúdo curricular 

de Ensino Médio inclui funções 

afins e seus gráficos como retas 

num plano cartesiano, mas rara-

mente trabalha o conceito de 

linearidade que pode estar pre-

sente ou observado em fenôme-

nos ou experimentos. Os alunos 

aprendem a escrever a equação 

de uma reta e a estudar seus ele-

mentos, porém raramente inves-

tigam a natureza linear de alguns 

fenômenos por meio de modela-

gem por regressão linear ou de 

erros de aproximação de um ajus-

te linear, ou ainda atentam para 

um relacionamento característico 

de natureza linear entre duas 

variáveis. O currículo apresenta 

também o tópico de matrizes e 

suas operações, mas poucos pro-

fessores conhecem o significado 

da multiplicação de matrizes ou 

das operações sobre as linhas das 

matrizes do algoritmo de escalo-

namento para resolução de siste-

mas lineares. Os livros didáticos 

também não esclarecem, em ge-

ral, o significado dos determinan-

tes de matrizes 2 x 2 ou 3 x 3 que 

explorem para além do seu uso 

na Regra de Cramer ou em alguns 

exercícios mecanizados.  

Na era da tecnologia digital, da 

robótica, da computação gráfica, 

etc., é interessante que o profes-

sor esteja preparado para poder 

trabalhar mais significativamente 

a Álgebra Linear das transforma-

ções lineares e das matrizes. Su-

gerimos o trabalho com exemplos 

visualmente concretos de objetos 

e conceitos lineares, que pode ser 

uma ponte para uma abordagem 

adequada de um curso de Álgebra 

Linear para a licenciatura. Além 

disso, é desejável que a conexão 

entre a geometria e a álgebra seja 

contemplada, trazendo significa-

dos para os conceitos teóricos da 

disciplina, de modo a capacitar o 

professor no tratamento adequa-

do do conteúdo curricular do En-

sino Médio. Tópicos como siste-

mas de equações lineares gerais 

com interpretação geométrica do 

espaço de soluções em dimensão 

baixa, o conceito de espaços veto-

riais, os conceitos de base e di-

mensão no caso finito, mudança 

de base relacionada com mudan-

ça de referencial, especialmente 

em dimensão baixa, são elemen-

tos que constroem uma ponte 

para o conteúdo escolar.  
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Na medida do possível, 

o currículo deve trabalhar em 

dimensões gerais, mas uma ênfa-

se em dimensões 2 e 3, com a 

linguagem própria da Álgebra 

Linear,  permitirá uma visão do 

licenciado para as extensões teó-

ricas desta disciplina. A ideia de 

espaços gerados por combinações 

lineares é nova em relação ao 

currículo do ensino médio, mas 

ela está na base do pensamento 

sobre a linearidade de conceitos e 

fenômenos, e deve ser trabalhada 

de acordo, enfatizando os exem-

plos em dimensões baixas.  Do 

mesmo modo, um estudo cuida-

doso do determinante de uma 

matriz quadrada e sua interpreta-

ção geométrica em dimensões 2 e 

3 é parte importante na formação 

do professor. 

Recomenda-se traba-

lhar o tópico de transformações 

lineares enfatizando aquelas en-

tre espaços de dimensão finita, 

com exemplos em dimensões 2 e 

3, e matrizes de transformações 

lineares.  Transformações como 

reflexão axial, reflexão pontual, 

rotação, projeção ortogonal, iso-

metrias e homotetias, estudadas 

junto com suas matrizes e propri-

edades geométricas, formam co-

nhecimento essencial do profes-

sor no ensino da geometria em 

nível básico.  O professor não irá 

ensinar Álgebra Linear na escola 

básica, mas para que as recomen-

dações curriculares sobre este 

tema não se restrinjam a ativida-

des lúdicas sem interpretações, 

ele deverá saber os elementos 

que devem ser destacados nessas 

transformações e as razões para 

tal estudo. 

Da mesma forma, a 

teoria de operadores pode inte-

grar o currículo de licenciatura 

fazendo conexão com a matemá-

tica do Ensino Básico, especial-

mente as isometrias e homotetias 

que dão significado geométrico, 

por exemplo, ao produto de ma-

trizes no currículo nesse nível de 

ensino. A teoria de autovalores, 

autovetores e diagonalização de 

operadores é um tópico que in-

troduz o futuro professor às apli-

cações relevantes do mundo atu-

al, com exemplos que podem ser 

compreendidos em nível de Ensi-

no Médio. Por exemplo, a visuali-

zação de eixos ou de planos inva-

riantes no plano ou espaço por 

transformações, como reflexão 

ou rotação, pode levar o licencia-

do a compreender o significado 

dos autovalores e autovetores de 

maneira concreta. O tópico pode 

ser incluído num currículo da li-

cenciatura por meio de uma abor-

dagem que permita, além de apli-

cações básicas na própria Mate-

mática, como nas formas canôni-

cas de cônicas, o trabalho com 

exemplos simples de aplicação 

em problemas contextualizados 

como, por exemplo, no tratamen-

to de dados e informação como 

pesquisa na web, na economia ou 

nos problemas de engenharia; ou 

ainda, pode ser motivador para 

um professor de Ensino Médio 

saber que a transmissão de sinais 

por satélite usa o conceito de 

autovalores. 

Outro tópico importan-

te é o de produto interno que 

generaliza o produto escalar, e 

amplia o conceito de distâncias, 

comprimentos, medida de ângu-

los, ortogonalidade, projeções 

ortogonais e bases ortonormais, 

que possuem aplicação imediata 

nos problemas elementares de 

Física e também permitem conhe-

cer outras geometrias não euclidi-

anas. 
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A Álgebra Linear é tam-

bém uma disciplina propícia para 

explorar o potencial didático das 

ferramentas tecnológicas e, nesse 

caso, os aspectos numéricos se 

tornam relevantes além da estru-

tura algébrica. O conhecimento 

de Álgebra Linear irá ajudar o 

professor na sala de aula, ao ensi-

nar conteúdos da própria Mate-

mática sabendo das aplicações 

em outras áreas, o que abre opor-

tunidades para interação didática 

interdisciplinar, fundamentada 

em linguagem matemática. 

 

5.11 Aplicações da Matemática; 

Modelagem Matemática; Mate-

mática Financeira. 

  

Um dos grandes desafi-

os do professor de matemática 

em nível básico é encontrar cone-

xões entre o estudo da matemáti-

ca superior e os tópicos apresen-

tados, frequentemente de modo 

fragmentado, no currículo do en-

sino básico. Mesmo os conteúdos 

do currículo de ensino fundamen-

tal e médio revistos no curso de 

licenciatura não respondem, em 

geral, a questionamentos de alu-

nos numa sala de aula: “Para que 

serve este conteúdo?” A resposta 

dentro da necessidade do próprio 

desenvolvimento da matemática 

é mais fácil. Porém, quando se 

considera que um dos objetivos 

da educação básica é a formação 

de um cidadão capacitado para 

integrar a sociedade com conheci-

mento necessário de matemática 

aplicada, requerido pelo mundo 

moderno, é imprescindível que o 

currículo de licenciatura contem-

ple o conhecimento que prepare 

devidamente o futuro professor, 

colocando-o em contato com as 

aplicações da matemática mais 

relevantes para a humanidade, 

métodos de modelagem matemá-

tica que mostrem, com exemplos 

acessíveis ao ensino básico, o 

tratamento matemático de pro-

blemas do mundo real, além de 

noções de matemática financeira 

que são fundamentais ao exercí-

cio de direitos do cidadão. 

A relação entre a mate-

mática e o conhecimento do ho-

mem sobre o mundo vem desde a 

antiguidade. Os primeiros mate-

máticos foram provavelmente 

autores dos calendários que pre-

viam as estações do ano, das ob-

servações de astros siderais, e 

realizaram medições e previsões 

das vazantes e enchentes dos 

rios, dando os primeiros passos 

na arte de medir e calcular. Era-

tóstenes calculou com um simples 

modelo geométrico o tamanho da 

terra com grande precisão, assim 

como Kepler estabeleceu as leis 

planetárias a partir das minucio-

sas observações de TychoBrahe, 

apenas para citar dois exemplos. 

Os exemplos mais relevantes à 

História da Humanidade podem 

ser trabalhados dentro das disci-

plinas específicas de Teoria de 

Números, Análise, Geometria, 

Álgebra, ou ainda com uso estra-

tégico de História da Matemática 

e da Ciência. Tal conhecimento 

faz parte também da formação 

cultural do futuro professor, a-

brindo caminhos para seus estu-

dos e pesquisas ao longo da car-

reira. 

Além das conquistas do 

passado, aplicações importantes 

da matemática estão presentes 

na vida de cada cidadão, media-

das pela tecnologia, tais como a 

criptografia aplicada em seguran-

ças bancárias e transmissões de 

informações, a matemática apli-

cada em avanços das outras ciên-
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cias como física, química, biologi-

a, engenharia, geografia, medici-

na, economia, ciências sociais, 

etc., sem falar ainda na pesquisa 

avançada da Matemática Aplicada 

para modelar e resolver proble-

mas demandados pelo desenvol-

vimento. Não é possível num cur-

so de licenciatura prover o conta-

to aprofundado de todos estes 

aspectos das aplicações da mate-

mática, porém é particularmente 

importante na formação de um 

licenciando a compreensão do 

processo de modelagem matemá-

tica como uma das estratégias de 

aprendizagem dos conceitos e 

processos da matemática presen-

tes na resolução de problemas.  

Embora se reconheçam 

as dificuldades inerentes à abor-

dagem de problemas em situa-

ções reais, torna-se importante 

explorar, num curso de licenciatu-

ra, alguns modelos simples para 

que o futuro professor possa dis-

cutir e sentir as dificuldades que 

começam desde a coleta e trata-

mento de dados e incluem a aná-

lise da natureza dos dados e dos 

erros que acompanham, natural-

mente, as atividades experimen-

tais de coleta e leitura desses, a 

escolha de variáveis e parâme-

tros, a formulação de modelo 

matemático mais adequado, as 

simplificações possíveis e ajustes 

de dados, a interpretação dos 

resultados dos processos mate-

máticos no contexto original. É 

necessário que o futuro professor 

adquira confiança para entender 

um modelo matemático e o signi-

ficado da modelagem. As tecnolo-

gias disponíveis como calculado-

ras e computadores são de gran-

de utilidade no tratamento dos 

dados e na resolução de proble-

mas de modelagem com dados 

realistas. 

A modelagem é um 

processo, e um modelo simplifica-

do pode ser melhorado à medida 

que as ferramentas matemáticas 

mais sofisticadas forem sendo 

introduzidas. Para o curso de li-

cenciatura, muitos modelos dinâ-

micos podem ser abordados inici-

almente por meio de equações 

discretas, uma alternativa para 

modelagem simples de problemas 

reais sem utilizar equações dife-

renciais, mas que são interessan-

tes para que o futuro professor 

compreenda melhor os conceitos 

da indução matemática e da re-

corrência, bem como a passagem 

do modelo discreto para o mode-

lo contínuo. A validação dos resul-

tados de uma modelagem leva a 

discussões interessantes, ao de-

senvolvimento do raciocínio para 

a tomada de decisões e ao ama-

durecimento do licenciando, além 

de deixar claro que nem sempre 

existe um modelo definitivo.   

Esse enfoque da mode-

lagem é frequente nos problemas 

contextualizados no ensino básico 

e é importante para a capacitação 

do professor neste aspecto, inclu-

sive para sua compreensão do 

“para que a matemática serve” e 

“como a matemática é trabalhada 

num problema real”. 

A abordagem adequa-

da de problemas de modelagem 

pode trazer mais segurança para 

o professor na sala de aula, na 

medida em que signifique uma 

metodologia alternativa para esti-

mular e motivar seus alunos so-

bre as aplicações da matemática 

na vida real.  Além do exposto 

acima, a matemática financeira 

estudada sob a perspectiva de 

formação da cidadania, além dos 

conceitos e técnicas, deve fazer 

parte do currículo da licenciatura. 
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Os pontos importantes 

mencionados sobre a modelagem 

matemática como processo para 

compreender as aplicações da 

matemática não precisam neces-

sariamente ser abordados numa 

disciplina específica, mas permear 

o planejamento de diversas disci-

plinas de conteúdo do currículo 

da licenciatura, mesmo daquelas 

disciplinas de cunho pedagógico 

que preparam professores para a 

prática na sala de aula com reso-

luções de problemas contextuali-

zados. 

 

5.12 Métodos Numéricos 

 

Os cálculos com núme-

ros e os algoritmos de operações 

básicas são temas elementares e 

familiares a todos os professores 

desde o ensino fundamental, co-

mo técnicas que precisam ser 

dominadas para compreender a 

teoria e as aplicações da matemá-

tica. Acompanhando a transição 

das estruturas operatórias para 

outras generalizações, por meio 

da álgebra e do estudo de fun-

ções reais, um assunto importan-

te que merece atenção e alerta 

dos professores são os métodos 

numéricos e processos algorítmi-

cos, que podem permear o pro-

cesso de ensino e aprendizagem 

num currículo moderno, tanto de 

nível básico como nos cursos de 

preparação de professores. 

Muitos dos avanços 

tecnológicos, como computação 

gráfica, tratamento de imagens, 

viagens espaciais, robótica, ani-

mações, etc. que estão presentes 

no interesse do cidadão e dos 

alunos nos tempos atuais, insti-

gam o preparo que o futuro pro-

fessor deve ter para enfrentar 

situações didáticas na sala de 

aula. Muitos desses avanços, em 

que os métodos de cálculo exato 

(ou analítico) não conseguem dar 

uma resposta, foram alcançados 

graças à utilização da modelagem 

matemática e dos métodos nu-

méricos. Portanto, é recomendá-

vel que o futuro professor desen-

volva no curso de licenciatura a 

capacidade de aprender e aplicar 

novas técnicas na área de Mate-

mática Aplicada, principalmente 

pelo que será exigido na sua prá-

tica pedagógica, como proposto 

nos documentos oficiais como os 

PCNs.  

 

Neste sentido, um cur-

rículo moderno de licenciatura 

deve prover espaço para discus-

sões específicas de técnicas de 

cálculo numérico, necessárias 

para complementar as discussões 

teóricas já presentes nos estudos 

das disciplinas básicas, como teo-

ria dos números reais, cálculo 

diferencial e integral, introdução 

à análise real, geometria analítica 

e álgebra linear. Mesmo que uma 

disciplina específica de cálculo 

numérico não estiver presente no 

currículo, é extremamente impor-

tante incluir, no desenvolvimento 

de disciplinas teóricas, a explora-

ção de métodos numéricos e suas 

consequências; por exemplo, os 

sistemas de representação dos 

números, tanto do sistema deci-

mal com a ideia de ponto flutuan-

te e da notação científica utilizada 

na ciência, como também do sis-

tema binário utilizado pelas ferra-

mentas computacionais. Outras 

noções numéricas são importan-

tes para a compreensão do futuro 

professor sobre o processo mate-

mático que simule ou modele, 

mesmo em situações simplifica-

das, os problemas mais comple-

xos de questões reais. Tais noções 
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compreendem conhecimento 

sobre aproximações sucessivas, 

convergência de sequências de 

números reais, elaboração de 

algoritmos matemáticos por meio 

de uma lista de operações e re-

gras matemáticas lógicas, concei-

to e tratamento de erros resultan-

tes de aproximações e arredonda-

mentos, etc. O conhecimento dos 

métodos de cálculo numérico 

prepara melhor o licenciando de 

matemática para sua prática pe-

dagógica, reforçada pela necessi-

dade de contextualizar os proble-

mas abordados em sala de aula, 

que demandam o domínio de 

princípios de modelagem mate-

mática e da natureza de números 

reais. 

Por exemplo, no campo 

da modelagem matemática, o 

tratamento ao avaliar uma função 

de grande complexidade num 

conjunto de pontos, ou a coleta 

de dados observados num experi-

mento, podem levar ao procedi-

mento de considerar uma função 

mais simples, como uma polino-

mial, interpoladora ou ajustada, 

especialmente quando se deseja 

representar um problema real 

acessível ao ensino de nível bási-

co. 

Os métodos de cálculo 

numérico de dimensão finita le-

vam a problemas como os de en-

contrar os zeros de funções ou 

soluções de equações, principal-

mente as polinomiais, sistemas de 

equações lineares, determinantes 

e os problemas de autovalores 

em que se pode explorar e dar os 

primeiros passos dos processos 

iterativos, o estudo da convergên-

cia e dos vários tipos de erros que 

ocorrem durante o processo de 

resolução de um problema, am-

pliando, assim, a visão do profes-

sor sobre a atividade de resolução 

de problemas no ensino básico. 

Muitos desses métodos podem 

ser trabalhados dentro das res-

pectivas disciplinas teóricas para 

melhor aproveitamento da pró-

pria teoria. 

No estudo de métodos 

numéricos se tornam mais que 

oportunos, senão indispensáveis, 

a utilização das ferramentas com-

putacionais e o domínio de soft-

ware, especialmente dos progra-

mas livres, em que o próprio li-

cenciando possa testar as suas 

conjecturas, explorar e validar a 

resolução de problemas de con-

texto real. Neste aspecto, as limi-

tações das tecnologias precisam 

ser consideradas e compreendi-

das pelo professor usuário, e isso 

implica o conhecimento de erros 

e cálculos numéricos. Desse mo-

do, pelo exposto nas considera-

ções acima, indicamos a impor-

tância do cálculo numérico na 

formação do futuro professor. 

 

5.13 Estatística e Probabilidade 

  

Nas últimas décadas, 

temos visto cada vez mais a ne-

cessidade de trabalhar com dados 

produzidos tanto pela informa-

ção, quanto pelo tratamento dela, 

ou pela natureza de problemas 

surgidos na pesquisa que podem, 

dentro de certos limites, se con-

verterem em conhecimento.  

As análises de dados de 

governo (políticas públicas, disse-

minação da informação, monito-

ramento de serviços), de indústria 

e negócios (controle de qualida-

de, eficiência, previsões), de pes-

quisa (ciências exatas, biológicas 

e humanas), da Medicina 

(diagnóstico, prognóstico, ensaios 

clínicos), de direito (DNA, investi-

gação criminal) bem como do 
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cidadão comum (investimentos 

ótimos, tomada de decisão para 

controle de sua própria vida) ca-

racterizam o que o eminente es-

tatístico C.R.Rao (IJMS, 1999) cha-

mou de “Ubiquidade da Estatísti-

ca”. 

Se a Estatística está em 

toda a parte, e sabemos que está, 

por que ela não está presente na 

escola básica? Por que os alunos 

entram na universidade com ra-

ciocínio determinístico, sem nun-

ca terem sido submetidos a racio-

cínios que levam em conta incer-

teza e variabilidade?  Isto é um 

problema histórico, que começou 

há décadas com o desenvolvi-

mento de ferramentas inferenci-

ais que criaram a necessidade de 

desenvolver esse conhecimento 

em cursos de pós-graduação, de 

se formar quadros de profissio-

nais para dar conta da pesquisa 

em ciências aplicadas (psicologia, 

ciências sociais, biologia etc.). Só 

depois a formação foi paulatina-

mente passando a todas as áreas 

da graduação, mas sem ter ainda 

chegado, de modo definitivo, à 

escola básica.  

Hoje em dia, o MEC 

(através de seus parâmetros e 

exames de caráter nacional) sina-

liza para a necessidade de que os 

alunos formados na escola básica 

tenham competência para inter-

pretar informações de natureza 

científica e social, bem como para 

compreender o caráter aleatório 

de fenômenos naturais e sociais, 

utilizando instrumentos adequa-

dos para coleta de amostras, para 

o tratamento da informação e 

para o cálculo probabilístico. Este 

último serve de “baliza” para a 

tomada de decisão em um pro-

cesso experimental ou observa-

cional. Não existe, no mercado 

nacional, um Curso de Licenciatu-

ra em Estatística e nem essa disci-

plina é oferecida de modo regular 

na grade curricular da escola bási-

ca. Além disso, o conteúdo da 

área está descrito em livros-texto 

de Matemática, notadamente do 

ensino médio, muitas vezes de 

um modo pouco atraente, com 

exercícios instrumentais, carentes 

de significação, manipulativos, 

sem criatividade, sem mostrar a 

relação entre Estatística e Proba-

bilidade. 

Assim, é natural que 

um professor da área de Matemá-

tica, oriundo de um Curso de Li-

cenciatura, seja o responsável por 

ministrá-la. Esse professor nem 

sempre se sente familiarizado 

com os conceitos probabilístico/

estatísticos, pois, em muitos ca-

sos, nem a ele eles foram apre-

sentados de antemão. Assim, in-

cluir no currículo da Licenciatura 

em Matemática algumas discipli-

nas da área de Estatística será 

uma forma de atenuar esse pro-

blema, preparando os futuros 

docentes para essa importante 

tarefa.  Além disso, a escola mo-

derna pretende incluir atividades 

interdisciplinares em seu projeto 

pedagógico, e a Estatística perme-

aria várias etapas do projeto, com 

a intermediação natural do pro-

fessor de Matemática.  

É papel do professor 

responsável por ministrar a disci-

plina básica de Estatística para os 

licenciandos evitar que seus alu-

nos aceitem cegamente as infor-

mações quantitativas com as 

quais são confrontados a todo o 

momento, que desconheçam os 

processos aleatórios que estão 

ligados a processos experimen-

tais, que desconheçam a impor-

tância da variabilidade e das fon-

tes de erro associadas à experi-
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mentação e/ou à observação. É 

igualmente importante auxiliar os 

alunos a compreender o papel 

fundamental do Cálculo de Proba-

bilidades na quantificação da in-

certeza em processos de tomada 

de decisão, em saber fazer esti-

mativas e entender seus limites e 

suas margens de erro, em resumir 

dados coletados para determinar 

o perfil das amostras coletadas, 

bem como os limites de conclusão 

das análises feitas. 

  Somente um profes-

sor ciente de todas essas implica-

ções, ajudará o aluno a se defen-

der de afirmações fraudulentas 

tomadas em nome da Estatística, 

ensinando-o a apreciar o uso a-

propriado dessa metodologia. 

Neste momento, esse professor é 

o licenciado em Matemática.  

É relevante notar que, 

recentes grupos de estudo inter-

nacionais sobre o papel da Esta-

tística na Educação Matemática 

de professores e alunos (futuros 

cidadãos) apontaram a necessida-

de dos currículos de matemática 

atentarem para o problema de 

interpretação da coleta e trata-

mento de dados em contextos 

adequados, tendo em vista a soci-

edade imersa em dados em que 

estamos vivendo. 

 

5.14 Noções Básicas de Ciências 

Naturais 

 

Como salientado na 

introdução deste relatório, há um 

consenso de que a matemática 

faz parte essencial da linguagem 

de todas as ciências; logo seu 

ensino deve propiciar o suporte 

adequado para outras disciplinas 

do currículo que ampliem a for-

mação do professor com conheci-

mento de áreas que articulem o 

ensino da matemática com a rea-

lidade do mundo que cerca os 

estudantes. Por exemplo, a lin-

guagem matemática é requerida 

para exprimir de forma adequada 

as leis da física, os fenômenos 

químicos, biológicos, econômicos 

e sociais, e para compreender as 

aplicações tecnológicas na enge-

nharia e na vida cotidiana. 

 O perfil de um profes-

sor de Matemática no Ensino Mé-

dio demanda, portanto, conheci-

mentos que articulem as diversas 

áreas de conhecimento, com ca-

pacidade para participar em tra-

balhos interdisciplinares e traba-

lhar temas transversais. A grande 

presença das facilidades da mo-

derna tecnologia na vida cotidia-

na dos alunos e professores faz 

com que o professor esteja apto a 

compreender e explicar os concei-

tos básicos das ciências de manei-

ra organizada e com linguagem 

adequada que envolve a matemá-

tica. A própria concepção atuali-

zada da estrutura escolar valoriza 

o trabalho coletivo do corpo do-

cente, em contraste ao trabalho 

solitário do professor, cada qual 

na sua área específica.  

Entretanto, observa-se 

que a prática de um ensino/

aprendizagem na educação básica 

que execute, dentro do currículo, 

os projetos escolares, que apro-

veitem significativamente os co-

nhecimentos das áreas específi-

cas, por exemplo, da matemática, 

ainda é insuficiente, embora a 

motivação para estimular esta 

prática esteja presente desde os 

anos iniciais da educação funda-

mental, quando as áreas de mate-

mática trabalhadas incluem o 

tratamento de informação. Tal 

tratamento não se constitui ape-

nas em analisar numericamente 

os dados fornecidos pela informa-
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ção, mas deve propiciar a atitude 

crítica diante da natureza dos 

dados e dos problemas contextu-

alizados que os fornecem e, para 

isso, o professor será solicitado a 

conhecer a conexão entre os te-

mas básicos e também contem-

porâneos das distintas ciências.  

Diante da diversidade 

das áreas que tal formação cientí-

fica demanda e da rapidez com 

que os avanços da tecnologia se 

difundem no cotidiano, não é 

possível que um curso de licencia-

tura ofereça, apenas com suas 

disciplinas específicas, todo o 

conhecimento necessário para o 

perfil desejado de um egresso. 

Entretanto, além do método cien-

tífico de tratamento de dados 

trabalhado dentro das disciplinas 

de estatística e métodos numéri-

cos, é essencial que alguns princí-

pios básicos das ciências, em par-

ticular da física, estejam contem-

plados na formação específica do 

licenciado de matemática.  

A física básica está na 

raiz da evolução histórica da ciên-

cia e da matemática, e os concei-

tos fundamentais que permeiam 

a compreensão do mundo que 

nos cerca devem fazer parte do 

conhecimento básico do futuro 

professor, sem, no entanto, exigir 

uma especialização exacerbada 

nesta área de conhecimento. O 

bom entendimento dos conceitos 

fundamentais da física auxilia, 

inclusive, a compreensão do futu-

ro professor da natureza e da 

necessidade da linguagem mate-

mática requisitadas pela ciência, 

em geral. Como uma ilustração 

simples dessa possibilidade, po-

demos considerar, por exemplo, o 

conceito de vetor como sendo 

associado às forças que agem 

sobre determinado objeto; a ne-

cessidade de se usar a trigonome-

tria em problemas clássicos de 

mecânica; o uso natural de con-

ceitos geométricos na óptica; o 

conceito de velocidade, visto co-

mo variação da posição em certo 

intervalo de tempo, levando natu-

ralmente à ideia de derivada, 

num curso de cálculo diferencial e 

integral. 

Assim, recomenda-se 

que no currículo de licenciatura 

de matemática haja espaço para a 

disciplina de iniciação a ciências 

que trabalhe temas como: a im-

portância do conhecimento de 

outras ciências; a interação histó-

rica da matemática e física; con-

ceitos fundamentais da mecânica, 

ótica, eletricidade, magnetismo; 

conceitos de energia e momento; 

noções de fenômenos ondulató-

rios e de termologia; noções bási-

cas das propriedades físicas e 

químicas e noções básicas da físi-

ca moderna. 

É certo que uma ou 

outra disciplina específica de físi-

ca não será suficiente para com-

pletar o conhecimento que será 

requerido do futuro professor, 

conhecimento que poderá e de-

verá ser adquirido e trabalhado 

dentro da sua prática profissional. 

Porém, dentro do entendimento 

sobre atividades científico-

culturais previstas na estrutura 

curricular de licenciatura, poderia 

haver atividades de palestras de 

atualização sobre noções básicas 

de cidadão sobre conhecimento 

de ciências, que estendam para 

outras áreas da ciência (química, 

biologia, medicina, meio ambien-

te, etc.) e tecnologia 

(computação, engenharias, astro-

nomia, etc.), ministradas por es-

pecialistas e educadores, respei-

tando-se as condições locais e 
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sociais de onde o curso é realiza-

do. 

 

5.15 Tecnologias da informação e 

comunicação aplicadas ao ensino 

  

Acompanhamos, nas 

últimas três décadas, o crescente 

avanço tecnológico que fomentou 

a informatização de diversos seto-

res da sociedade. A difusão de 

novos recursos possibilitou o a-

cesso a uma variedade de infor-

mações em tempo cada vez me-

nor, o que ampliou as práticas 

educacionais voltadas à aplicação 

desses elementos tecnológicos 

em todos os níveis educacionais. 

Em função disso, as Tecnologias 

da Informação e da Comunicação 

(TICs) à disposição dos professo-

res são numerosas, e as possibili-

dades de seus usos muito varia-

das. Entretanto, incorporá-las ao 

ensino tem sido um grande desa-

fio para professores formadores 

de professores e para professores 

da educação básica e superior, 

sejam elas tecnologias das mais 

simples até as mais complexas, 

ainda mais se tratando do ensino 

de matemática que é dominado 

por uma concepção de ciência 

abstrata, na qual se privilegia seu 

aspecto formal. Inegavelmente, a 

atual tecnologia da comunicação 

e da informação foi tão sutilmen-

te sendo incorporada ao nosso 

fazer, transformando nosso modo 

de viver que nem nos damos con-

ta que a estamos utilizando no 

nosso dia a dia, e tampouco per-

cebemos a sua influência na in-

corporação de novos padrões 

produtivos e na forma de apren-

der. Não resta dúvida que o im-

pacto da TIC foi e continuará sen-

do determinante no modo em 

que trabalhamos, nos divertimos, 

cuidamos de nossa saúde, do mei-

o ambiente, enfim, em todas as 

dimensões de nossas vidas. Mas e 

a vida na escola? O que aconte-

ceu com a escola? Qual foi o im-

pacto das TICs na sala de aula? 

Qual foi o impacto das TICs na 

formação do professor?  

Podemos dizer que, de 

fato, elas ainda não contribuíram 

para mudanças significativas no 

processo de ensino, nem na for-

mação de professores de mate-

mática; ainda vemos que as TICs 

atuais são incorporadas de modo 

automatizado apresentando ape-

nas a técnica de uso – e não como 

um meio de aprender matemáti-

ca. Os softwares educacionais 

matemáticos serviram precipua-

mente para aguçar o espírito de 

pesquisadores, assim como certas 

máquinas de calcular os levaram a 

se dedicar a exploração de seu 

potencial para a aprendizagem da 

matemática. Podemos dizer que 

esse quadro não é muito diferen-

te no que diz respeito ao uso de 

vídeos e da Internet. Na verdade, 

à exceção do projetor multimídia, 

como meio de comunicação, pou-

co mudou na sala de aula da edu-

cação básica e na da formação do 

professor.  

Para que mudanças 

cheguem à sala de aula da escola 

é preciso que as tecnologias da 

comunicação e da informação 

sejam utilizadas, no mínimo, por 

professores das disciplinas peda-

gógicas dos cursos de licenciatura 

em matemática, e seja analisado 

seu potencial de ensinar a apren-

der e de ensinar a ensinar, parti-

cularmente nas didáticas e no 

Estágio Supervisionado, dentro de 

uma concepção de construção do 

conhecimento, num processo 

dialético, coletivo e cooperativo. 

Neste sentido devemos conceber 
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as TICs numa perspectiva aristoté-

lica que compreende que a tech-

né está mais próxima do significa-

do da palavra grega tictein, que 

significa criar, produzir, conceber, 

dar a luz (Litwin;1997). 

 Assim, o professor de 

matemática, ao incorporar as TICs 

ao seu fazer na sala de aula, po-

derá proporcionar ao aluno a o-

portunidade de conjeturar, de 

refletir, de raciocinar e de investi-

gar ideias matemáticas, redimen-

sionando sua prática e oportuni-

zando novas condições de apren-

dizagem da matemática. Além do 

mais, as TICs permitem que as 

práticas educativas estejam em 

sintonia com a sociedade na qual 

vivemos.  

Para que estas práticas 

na sala de aula se tornem realida-

de, além dos aspectos metodoló-

gicos do uso de tecnologia, é im-

prescindível que as disciplinas de 

conteúdo específico de matemáti-

ca no curso de licenciatura tam-

bém trabalhem os detalhes deli-

cados do uso de software no tra-

tamento de conceitos e de proce-

dimentos matemáticos, em espe-

cial dos métodos numéricos e de 

algoritmos, que ganharam impor-

tância principalmente nas aplica-

ções da matemática, tanto na 

tecnologia do cotidiano como no 

avanço das ciências em geral. As 

disciplinas que trabalham conteú-

dos como de Cálculo Diferencial e 

Integral, Geometria Analítica e 

Álgebra Linear, Geometria e Cons-

truções Geométricas, Ensino por 

meio de Resolução de Problemas 

e de Modelagem Matemática 

oferecem ampla oportunidade ao 

futuro professor de aprender o 

significado da utilização de soft-

ware educativo, não apenas como 

ferramenta de comunicação, mas 

como ferramenta didática de 

construção de conhecimento. Os 

Softwares disponíveis nos meios 

educacionais como de Computa-

ção Simbólica, Geometria Dinâmi-

ca e Calculadora Gráfica constitu-

em um arsenal importante na 

formação do professor preparado 

para os desafios de salas de aula 

na nova realidade escolar, em que 

a aprendizagem de matemática 

precisa complementar, com con-

teúdos significativos de matemá-

tica, os recursos já presentes co-

mo sítios educativos, jogos e pro-

gramas interativos, e programas 

de avaliação.  

Por esse desafio, reco-

menda-se que a capacitação de 

professores, que dominem o sig-

nificado da tecnologia na constru-

ção de conhecimento específico 

de matemática, seja considerada 

com cuidado no currículo de li-

cenciatura, desejavelmente por 

meio de disciplina específica que 

trabalhe conjuntamente, tanto os 

aspectos pedagógicos quanto os 

de adequação de conteúdos do 

currículo da educação básica ao 

uso de tecnologias, estimulando o 

uso de softwares livres.  

Em resumo, busca-se, 

nesse contexto, que as TICs esti-

mulem à curiosidade, a imagina-

ção, a comunicação, a construção 

de diferentes caminhos para a 

resolução de problemas e o de-

senvolvimento das capacidades: 

cognitiva, afetiva, moral e social 

entre os alunos, sejam eles da 

Educação Básica ou dos cursos de 

licenciatura. Ao mesmo tempo, 

busca-se que a ação educativa a 

partir delas possibilite o aprender, 

o pensar, o indagar de modo a 

colaborar para a compreensão do 

mundo e para a prática do exercí-

cio de cidadania em uma socieda-

de em pleno movimento de trans-
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formação social, política e econô-

mica.  

 

5.16 Construção do conhecimen-

to matemático e processos de 

avaliação 

  

Em primeiro lugar é 

preciso nos deter no entendimen-

to do significado da palavra avali-

ar. Segundo o “Novo dicionário 

Aurélio” da Língua Portuguesa, 

avaliar significa: determinar o 

valor, fazer a apreciação, ajuizar. 

Portanto avaliar é expressar um 

juízo, é fazer uma apreciação.   

A Avaliação não avalia 

apenas o aluno, avalia também o 

sistema educativo globalmente, a 

gestão escolar, o professor, os 

procedimentos de ensino, a a-

prendizagem ...É factível avaliar 

essas ações educativas utilizando-

se de diferentes critérios e valori-

zação, o que abre um campo ex-

tremamente amplo dos aspectos 

educativos passíveis de serem 

ajuizados, e a cada um deles de-

vem ser estabelecidos critérios e 

valorização específicos, daí deve-

mos estar cientes da subjetivida-

de extrínseca do ato de avaliar, 

isto é ajuizar, atribuir um valor.  

Por esse motivo, é fun-

damental que o professor decida 

sobre os objetivos a serem alcan-

çados pelo aluno e estabeleça os 

critérios que permitam dizer se 

ele os alcançou satisfatoriamente 

ou não.  Para isto, o professor 

deve determinar: quais informa-

ções sobre a ação de seu aluno 

irão permitir dizer que ele adqui-

riu os instrumentos e as situações 

de coleta de dados (fontes de 

informação) compatíveis com os 

objetivos estabelecidos; os crité-

rios para emitir o seu julgamento, 

ou seja, como considerar que os 

objetivos foram adquiridos - ní-

veis de satisfação e, finalmente, 

formas de expressar esses níveis 

de satisfação. Uma forma de redi-

gir os resultados da aprendizagem 

que trará facilidade para o profes-

sor é incluir o critério que servirá 

de base para considerar se a a-

prendizagem foi ou não satisfató-

ria. Além disso, expressar como 

será feito o julgamento ajuda a 

aprendizagem do aluno e lhe pos-

sibilita compartilhar com o pro-

fessor a responsabilidade de sua 

aprendizagem. 

Para que este compar-

tilhamento aconteça é necessário 

que o professor, com base nos 

resultados da aprendizagem en-

contrados, estabeleça as alterna-

tivas de ações imediatas, que de-

vem ser comunicadas ao aluno, 

tanto seus acertos (motivação e 

reafirmação), quanto seus erros 

(correção e revisão), sem deixar 

de considerar o processo de ensi-

no-aprendizagem como um todo.  

Um aspecto primordial 

na avaliação e na construção do 

conhecimento matemático pelos 

alunos é a perspectiva do profes-

sor sobre o erro. O professor deve 

deixar de ver o erro do aluno co-

mo algo condenável. Ao contrá-

rio, os erros do aluno passam a 

ser vistos pelo professor como 

objeto de estudo, uma vez que 

são reveladores da natureza ou 

das estratégias elaboradas por 

ele. O estudo do erro consiste em 

localizar as dificuldades do aluno 

e ajudá-lo a descobrir o processo 

que o permita progredir em sua 

aprendizagem, ou seja, na cons-

trução do seu conhecimento ma-

temático.  

A análise do erro dos 

alunos é importante, também, 

por permitirão professor a identi-

ficação de falhas na metodologia 
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de ensino, nos procedimentos, 

em suas atitudes na sala de aula, 

ou mesmo no instrumento de 

verificação da aprendizagem. As-

sim, o professor poderá estabele-

cer outras estratégias ou procedi-

mentos de ensino que auxiliem a 

aprendizagem. A proposta, então, 

é que o professor faça uma refle-

xão de sua ação na sala de aula a 

partir da análise do erro de seus 

alunos, oferecendo condições 

para que eles construam o conhe-

cimento matemático desejado. 

Não se pode esquecer que a avali-

ação deve ser realizada ao longo 

do processo de ensino e que é 

necessário utilizar várias fontes 

de informação sobre o nível da 

aprendizagem dos alunos, incluin-

do atividades em diferentes con-

textos, formas e situações proble-

máticas e que requeiram diferen-

tes tipos de pensamento. 

Enfim, a avaliação é um 

forte aliado na construção do 

conhecimento matemático pelo 

aluno, mas também é um fator de 

desenvolvimento profissional do 

professor, pois contribui para que 

ele construa conhecimentos    

educacionais por meio de sua 

experiência. 

5.17 Tendências em Educação 

Matemática 

 

A  e x p r e s s ã o 

“Tendências em Educação Mate-

mática” tem sido cada vez mais 

utilizada no Brasil, desde a década 

de 1980. Observamos sua presen-

ça em artigos científicos, projetos 

pedagógicos e matrizes curricula-

res de cursos de licenciatura em 

matemática em instituições públi-

cas e privadas, como linha de pes-

quisa e disciplina em programas 

de pós-graduação. É usada, tam-

bém, no âmbito do discurso de 

estudantes, professores e pesqui-

sadores que lidam com o ensino e 

a aprendizagem da matemática 

nos diferentes níveis de ensino. 

Em função de tudo isso, a expres-

são exige compreensão e, a pri-

meira delas, refere-se à sua com-

posição - “tendências” e 

“Educação Matemática”.  

O termo “tendências” 

nos leva a sinônimos como: incli-

nação, jeito, moda, orientação, 

predisposição, entre outros. O 

que, em primeira análise, cria a 

seguinte expectativa: algo que 

passou a ocupar lugar de desta-

que ou observação em determi-

nado período de tempo em fun-

ção de algum valor. Do mesmo 

modo, a expressão “Educação 

Matemática” tem recebido múlti-

plas interpretações, ora sinôni-

mas, ora não. Em alguns países 

europeus como França, Espanha e 

Alemanha ela assume o significa-

do de Didática da Matemática – 

um campo acadêmico de pesqui-

sa educacional que investiga o 

ensino e a aprendizagem da ma-

temática. Nos Estados Unidos, o 

termo pedagogia é usualmente 

substituído por educação e a ex-

pressão Educação Matemática 

refere-se tanto à atividade 

(prática educativa) quanto à área 

(de conhecimento), ainda em 

busca de sua identidade 

(KILPATRICK, 1996). Em Portugal, 

tal expressão começou a ser utili-

zada, a partir da década de 1980. 

Inicialmente, a partir da associa-

ção dos termos “ensino” e 

“aprendizagem”, posteriormente, 

seu significado abrangeu, tam-

bém, questões como currículo, 

desenvolvimento curricular, for-

mação e desenvolvimento profis-

sional. No Brasil, ela tem sido 

usada para se referir a um campo 

de pesquisa educacional que tem 
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como objeto a compreensão, a 

interpretação e a descrição de 

fenômenos relacionados ao ensi-

no e à aprendizagem da matemá-

tica nos diferentes níveis de a-

prendizagem, em sua dimensão 

teórica e prática (PAIS, 2001).  

Todas essas interpreta-

ções têm sido discutidas em mui-

tos países, o que tem contribuído 

para e na construção de sua iden-

tidade. Assim, podemos dizer que 

a Educação Matemática, nos dias 

atuais, já transpôs o limiar da po-

sitividade, sendo vista, como prá-

tica discursiva autônoma e indivi-

dualizada, diferenciada dos dis-

cursos da Educação e da Matemá-

tica; também, já transpôs o limiar 

da epistemologização, tendo em 

vista que é possível distinguir, no 

interior dos discursos, conjuntos 

de enunciados coerentes, identifi-

cados como tendências em Edu-

cação Matemática que servem 

como modelos ou críticas às práti-

cas dominantes (D’AMBROSIO, 

1996; FIORENTINI, 1995).  

Desse modo, pensar 

em “tendências em Educação 

Matemática” exige contextualizá-

las, tendo em vista que toda pro-

posta surge de situações, de exi-

gências e necessidades impostas 

pelo contexto sócio histórico. Por 

isso, é preciso, sempre, avaliar os 

princípios epistemológicos e as 

ideologias que embasam o saber 

e o método. Para compreender-

mos o uso da expressão no Brasil, 

nos dias atuais, é primordial res-

saltarmos em que contexto ela foi 

criada e sob quais circunstâncias 

ela tem sido recriada. Desse mo-

do, vale relembrar que o ensino 

de matemática, em diferentes 

países, recebeu influências do 

movimento conhecido como Ma-

temática Moderna (PINTO, 2007) 

e que no bojo de questionamen-

tos impostos a ele, em especial, 

ao longo da década de 1980, a 

expressão “tendências em Educa-

ção Matemática” ganhou força, 

caracterizando-se pela construção 

de propostas teóricas e metodo-

lógicas, entre as quais se desta-

cam: a etnomatemática, a mode-

lagem, a resolução de problemas, 

as tecnologias da informação e 

comunicação, a filosofia da Edu-

cação Matemática, a educação 

matemática crítica e a história da 

matemática. 

 Movimentos de estudo 

e pesquisa em cada uma das ten-

dências têm produzido resultados 

positivos e muitos deles têm im-

pactado a sala de aula de mate-

mática e a formação de professo-

res de matemática. Cabe aos ges-

tores, professores e coordenado-

res de cursos de licenciatura em 

matemática acessar tal produção, 

de modo a articulá-la no desen-

volvimento do projeto pedagógi-

co dos cursos. Além disso, é vital 

o entendimento de que elas não 

são fechadas em si e nem em 

seus resultados, sendo passível, 

também, de questionamentos e 

de reformulações. Por isso, obser-

vamos os estudos que discutem 

seus alcances e limites, buscando 

sempre qualificar o ensino da 

matemática apoiada em uma 

perspectiva da educação questio-

nadora e, consequentemente, 

transformadora.  

Acesse 

http://www.sbembrasil.org.br 
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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2012 

Regulamenta o processo de habilitação à candi-
datura de coordenador de Grupo de Trabalho 
(GT) na estrutura da Sociedade Brasileira de Edu-
cação Matemática e dá outras providências. 

O Presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), de conformidade com o 

disposto no art. 29º do Estatuto, resolve: 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º A presente Resolução regulamenta 

o processo de habilitação à candidatura de coorde-

nador de Grupo de Trabalho (GT) na estrutura da 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática e dá 

outras providências a respeito. 

 

DA  HABILITAÇÃO À CANDIDATURA DE 

COORDENADOR DE GRUPO DE TRABALHO  

Art. 2º Professor credenciado em progra-

ma de pós-graduação que seja participante de for-

ma atuante na área/temática do GTdo Grupo de 

Trabalho a que se candidata, atuação essa equiva-

lente à: já ter apresentado trabalhos no SIPEM e 

ENEM e frequentado o GT por, pelo menos, duas 

edições do SIPEM.  

 

DOS CRITÉRIOS PARA A RECONDUÇÃO DE 

UM COORDENADOR PARA UM NOVO MANDATO 

Art. 3º O coordenador que queira ser can-

didato à reeleição deve se apresentar junto aos 

integrantes do GT e concorrer novamente a vaga, 

podendo se eleger por no máximo dois mandatos 

consecutivos. Uma nova recondução deve respeitar 

um período de interstício de três anos, ou seja, o 

espaço entre dois SIPEM. 

 

DA DEFINIÇÃO DO COLÉGIO ELEITORAL 

Art. 4º Constitui o conjunto de eleitores os 

sócios da SBEM em dia com seus deveres conforme 

previsto no Estatuto em seu 12º artigo, presentes 

nos trabalhos do GT no SIPEM em que ocorre a 

eleição. 

 

DA NOMEAÇÃO DO COORDENADOR E  

VICE-COORDENADOR 

Art. 5º Havendo dois ou mais candidatos à 

eleição, aquele que obtiver maior número  de vo-

tos será nomeado coordenador do GT e o segundo 

mais votado será nomeado vice-coordenador. O 

ideal é que coordenador e vice-coordenador sejam 

de unidades federadas diferentes. A alternância de 

instituições e regiões nas coordenações deve ser 

valorizada.  

Art. 6º O processo eleitoral e consequente 

resultado deverão constar no relatório das ativida-

des do GT realizadas no SIPEM e encaminhado à 

coordenação do SIPEM. O presidente da SBEM, 

após homologação pela DNE, homologará os no-

mes do coordenador e vice-coordenador para o 

período de 3 (três) anos. 

Art. 7º Os mandatos de coordenador e vice

-coordenador devem ser iguais, a não ser quando 

alguém precisar sair da função. No caso de exone-

ração do coordenador, o vice assume até o próxi-

mo SIPEM. Caso haja desistência de um dos cargos, 

um novo vice-coordenador pode ser aprovado pe-
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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2012 

los participantes do GT interinamente, até a próxi-

ma eleição no SIPEM. A escolha do vice-

coordenador interino pode ocorrer virtualmente, 

via eleição organizada pelo coordenador em exercí-

cio, com a participação dos eleitores do último  

SIPEM presentes no GT. 

 

DO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS ES-

PECÍFICOS POR GT PARA O PROCESSO ELEITORAL     

Art. 8º Cabe a cada GT estabelecer, além 

dos critérios gerais aprovados pelo CND, outros 

critérios específicos do GT respeitando sua especi-

ficidade, desde que apresentados com a devida 

antecedência para homologação pelo CND e plena 

divulgação para toda comunidade. Tais critérios 

devem ser consenso dos integrantes do GT e de-

vem ser enviados à DNE para que o presidente en-

caminhe para consulta junto ao CND.  

PUBLICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS 

GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 9º Cada GT deve ter publicado, a cada 

período de gestão, os critérios de eleição, nomes 

de coordenador e vice-coordenador, endereço vir-

tual dos coordenadores para contato, relatório dos 

trabalhos no SIPEM, atividades realizadas pelo GT, 

assim como outras informações que o Grupo julgar 

pertinentes. Cabe à DNE manter atualizadas as in-

formações dos GT no site oficial da SBEM, como 

também o link para página do GT, quando for o 

caso.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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11 de setembro de 2012. 

Cristiano Alberto Muniz  

Presidente da SBEM (2010-2013) 
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 28 DE ABRIL DE 2013 

Regulamenta a criação, extinção, reativação, 
renomeação, suspensão temporária ou fusão de 
Grupos de Trabalho da Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática e dá outras providências. 

O Presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), de conformidade com o 

disposto no art. 29º do Estatuto, resolve: 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º A presente Resolução regulamenta 

o processo de definição de ementas, criação, extin-

ção, reativação, renomeação, suspensão temporá-

ria divisão ou fusão de Grupos de Trabalho (GT) na 

estrutura da Sociedade Brasileira de Educação Ma-

temática e dá outras providências a respeito. 

Art. 2º Os Grupos de Trabalho da SBEM 

são unidades organizadoras das atividades referen-

tes às pesquisas na área de Educação Matemática. 

Art. 3º Os Grupos de Trabalho, após defi-

nição de sua ementa e sua publicação permanente 

no site da SBEM, têm a incumbência de: organizar 

a programação científica dos SIPEM, especialmente 

a que se desenvolve no seu interior; coordenar pu-

blicações da SBEM relacionadas aos temas de pes-

quisa pelos quais são responsáveis; apoiar outros 

eventos como o Encontro Nacional de Educação 

Matemática - ENEM e Encontros Regionais; asses-

sorar a Diretoria Nacional Executiva - DNE na ela-

boração de pareceres e avaliações de ações/

projetos mediante solicitação desta; propor temáti-

cas de pesquisa, tendo em conta necessidades do 

contexto educacional brasileiro; e elaborar propos-

tas que fomentem políticas públicas educacionais. 

Art. 4º Os coordenadores dos GT são 

membros natos da Comissão Científica do SIPEM, 

juntamente com três membros da DNE e três 

membros do Conselho Nacional Deliberativo - CND. 

Art. 5º São membros do GT: a) o coorde-

nador, o vice-coordenador (ambos eleitos para três  

anos); b) o pesquisador que fizer solicitação ex-

pressa encaminhada em qualquer tempo ao coor-

denador, obedecendo ao critério do pesquisador 

ser filiado a SBEM e membro de um grupo de pes-

quisa, há pelo menos dois anos, com publicações 

(artigos, textos completos em anais, capítulos ou 

livros) na área de atuação da Educação Matemáti-

ca, referente à temática do GT ao qual solicita ser 

membro; c) os participantes dos trabalhos do GT 

durante um ou mais SIPEM, cuja participação tenha 

sido registrada no relatório do mesmo. 

Parágrafo único.Na realização dos SIPEM, 

novos pesquisadores podem vir a integrar o GT, 

como membros, desde sejam filiados a SBEM e que 

tenham trabalho aprovado pelo Comitê Científico 

para debate do grupo, em função de sua contribui-

ção para a discussão da temática que o caracteriza, 

ou se estiver inscrito no evento e participar efetiva-

mente das atividades do GT no SIPEM. Cada pes-

quisador poderá votar ou ser votado em apenas 

um GT, respeitado o artigo 6º desta resolução e a 

Resolução nº 01 da SBEM, que normatiza o proces-

so eleitoral. 

Artigo 6º Cada Grupo de Trabalho elegerá 

um coordenador e um vice-coordenador, que serão 

eleitos e empossados durante a realização do SI-

PEM, para um mandato de três anos conforme re-
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 28 DE ABRIL DE 2013 

ge a Resolução n°01 da SBEM, que normatiza o 

processo. O cargo de coordenador deve ser passí-

vel de apenas uma recondução, ou seja, elegível 

por apenas um mandato consecutivo. 

Art. 7º Os Grupos de Trabalho têm auto-

nomia para organizar sua programação no interior 

dos SIPEM e para reunir-se, fora dele, quando as-

sim decidirem. No calendário e na organização dos 

ENEM, os Grupos de Trabalho têm um espaço para 

reunir-se, no(s) dia(s) anterior(es) ou posterior(es) 

ao evento, se assim o desejarem. 

 

DA CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS 

Art. 8º A criação de um novo GT poderá 

ser realizada quando for identificada a necessidade 

de contemplar um tema relevante de pesquisa na 

área de Educação Matemática e que não tenha 

possibilidade e/ou não pertinência de ser incluído 

em GT já constituído. 

Art. 9º São exigências mínimas para a cria-

ção de um novo GT, com número mínimo de 10 

(dez) participantes: a existência de pelo menos dois 

grupos brasileiros distintos de pesquisa que já ve-

nham investigando o tema em Programas de Pós-

Graduação da área, há pelo menos três anos, com 

significativo número de trabalhos de mestrado ou 

doutorado concluídos, e/ou publicações (artigos, 

textos completos em anais, capítulos ou livros) im-

portantes na área de Educação Matemática, pelo 

conjunto desses grupos e específicos desse tema. 

Art.10º Os pesquisadores interessados na 

criação de um novo GT devem formular proposta 

inicial por escrito, justificando o pedido de criação, 

indicando as pesquisas já concluídas ou em anda-

mento, as publicações já realizadas, os nomes dos 

pesquisadores envolvidos na criação do novo GT e 

a indicação,feita pelo grupo (de no mínimo de dez 

integrantes), de um coordenador e um vice-

coordenador que assumirão o trabalho, durante o 

tempo decorrido entre a autorização para criação e 

o próximo SIPEM, caso o grupo seja aprovado. 

Art.11º Recebido o processo de criação 

de GT, a DNE o encaminha, a cada um dos coorde-

nadores dos GT, já constituídos, para a elaboração 

de parecer, num prazo de 30 dias. De posse dos 

pareceres, a DNE submete o pedido ao CND, que 

dará o parecer final, num prazo de 30 dias. 

 

DA EXTINÇÃO DE GRUPOS 

Art. 12º A extinção de um grupo poderá 

ocorrer quando seus membros avaliarem a impos-

sibilidade de prosseguir com seu funcionamento, 

seja pela não existência de grupos de pesquisa em 

Programas de Pós-Graduação da área que estejam 

ativamente investigando o tema, ou pelo reduzido 

número de trabalhos de mestrado ou doutorados 

concluídos sobre o tema (menos de cinco traba-

lhos), seja pelo pequeno número de pesquisadores 

interessados em integrá-lo (menor que 10) ou por 

outras alegações pertinentes e fundamentadas. 

Art.13º A extinção de um GT ocorrerá, após 

consulta a todos os integrantes do GT, durante a 

realização do SIPEM, submetida à Plenária do mes-

mo, ocasião em que o coordenador, o vice-

coordenador e os integrantes do GT, presentes ao 

evento, formularão por escrito a proposta de extin-
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ção, justificando o pedido e indicando os motivos 

para a solicitação. 

Parágrafo único. Antes da extinção do GT, 

sua coordenação, com a aprovação de seus inte-

grantes obtida por meio de consulta, poderá solici-

tar uma suspensão temporária, por um período 

que não poderá ser superior a três anos.  Após a 

avaliação do GT, findo o prazo de suspensão, ele 

poderá ser reativado ou poderá ter encaminhada a 

solicitação de sua extinção; ambos os processos 

serão submetidos à plenária do SIPEM. 

Art.14º Recebido o processo de extinção de 

GT, a DNE o encaminhará, num prazo de 30 dias, 

ao Conselho Nacional Deliberativo, para sua homo-

logação, de acordo com o que tenha sido delibera-

do na Plenária da SIPEM. 

 

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

Art. 15º A suspensão temporária de um GT 

poderá ser solicitada pelo seu coordenador quando 

seus membros avaliarem a inadequação ou a im-

possibilidade de prosseguir com seu funcionamen-

to, durante o período de três anos que antecedem 

o próximo SIPEM, seja pela impossibilidade de ter 

no grupo novos nomes para a coordenação, pelo 

número reduzido de trabalhos publicados nos dois 

SIPEM anteriores ou pelo pequeno número de pes-

quisadores empenhados em desenvolver as ativi-

dades do GT, pelo período de três anos. 

Art. 16º O(s) pesquisador(es) interessado(s) 

na suspensão temporária de um  GT deve(m) for-

mular uma proposta por escrito, justificando o pe-

dido de suspensão, e apresentá-la em forma de 

documento, contendo a assinatura de todos os 

membros do GT. 

Art. 17º Ao receber o documento de sus-

pensão temporária do GT, a DNE o encaminhará, 

num prazo de 20 dias, ao Conselho Nacional Deli-

berativo, que dará o parecer final, num prazo de 30 

dias. 

 

DA REATIVAÇÃO DE GRUPOS 

Art. 18º Poderá ser feita, a qualquer tem-

po, a reativação de um grupo cuja Suspensão Tem-

porária tenha sido acatada, conforme o previsto 

nos artigos 15 a 17, desta resolução, quando for 

avaliado que o tema deva ser retomado devido a 

sua relevância para a pesquisa em Educação Mate-

mática; desde que seja comprovada a existência de 

grupos de pesquisa em Programas de Pós-

Graduação da área, que estejam ativamente inves-

tigando o tema, de modo a ser possível atender 

aos mesmos critérios para criação de um novo gru-

po, estipulados nos artigos 8º, 9º e 10º, desta Re-

solução. 

Art.19º Os pesquisadores interessados na 

reativação de um GT devem formular a proposta, 

justificando o pedido de reativação e indicando: as 

pesquisas já concluídas ou em andamento, os no-

mes dos pesquisadores envolvidos na reativação 

do GT e a indicação,feita pelo grupo, de um coor-

denador e dois suplentes que assumirão o traba-

lho, durante o espaço de tempo decorrido entre a 

autorização para reativação e o próximo SIPEM, 

caso a reativação seja aprovada. 
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Art.20º Recebido o processo de reativação 

do GT, a DNE o encaminhará, num prazo de 15 di-

as, ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o 

parecer final, num prazo de 30 dias. 

 

DA RENOMEAÇÃO DE GRUPOS 

Art. 21º A renomeação de um Grupo de 

Trabalho poderá ocorrer, a qualquer tempo, por 

iniciativa do próprio GT, quando for avaliado que a 

nomeação anteriormente dada não reflete de for-

ma satisfatória a temática pesquisada pelo GT. 

Art.22º O GT interessado em sua renomea-

ção formula a proposta por escrito, justificando o 

pedido com os argumentos cabíveis e o encaminha 

a DNE.  

Art.23º Recebido o processo de renomea-

ção do GT, a DNE o encaminha, num prazo de 15 

dias, ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o 

parecer final, num prazo de 30 dias. 

 

DA FUSÃO OU DIVISÃO DE GRUPOS 

Art. 24º A fusão ou divisão de Grupos de 

Trabalho poderá ocorrer quando os grupos envolvi-

dos avaliarem tal pertinência, no que se refere às 

temáticas em seus aspectos epistemológicos e me-

todológicos. Isso deve ser feito por ampla discus-

são de ambos os GT, registrada em relatórios. A 

aglutinação ou divisão deve sempre visar o fortale-

cimento dos debates no âmbito das pesquisas em 

Educação Matemática. 

Art. 25º O GT interessado na divisão, ou os 

GT proponentes de fusão devem formular a pro-

posta por escrito, justificando o pedido e indicando 

as motivações para esse procedimento. Devem 

propor também os nomes dos pesquisadores en-

volvidos na fusão ou divisão de GT e a indicação, 

realizada pelo grupo, de um coordenador e de um 

vice-coordenador que assumirão o trabalho, em 

cada caso, durante o espaço de tempo decorrido 

entre a autorização para a fusão ou divisão e o pró-

ximo SIPEM, caso seja aprovada. 

Art.26º Recebido o processo de fusão ou 

divisão de GT, a DNE o encaminha, num prazo de 

15 dias, ao Conselho Nacional Deliberativo, que 

dará o parecer final, num prazo de 30 dias. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27° Estão homologados, pela presente 

Resolução, doze Grupos de Trabalho, historicamen-

te constituídos e em funcionamento no V Seminá-

rio Internacional de Pesquisas em Educação Mate-

mática (V SIPEM), realizado em Petrópolis, em ou-

tubro de 2012, a saber:  

 

Grupo de Trabalho 01 

 Educação Matemática na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

  Grupo de Trabalho 02 

 Educação Matemática nos anos finais do       

Ensino Fundamental. 

Grupo de Trabalho 03 

 Educação Matemática no Ensino Médio. 

Grupo de Trabalho 04 

 Educação Matemática no Ensino Superior. 

Grupo de Trabalho 05 

 História da Matemática e Cultura. 
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Grupo de Trabalho 06 

 Educação Matemática: novas tecnologias           

e Educação à distância. 

Grupo de Trabalho 07 

 Formação de professores que ensinam         

Matemática.  

Grupo de Trabalho 08 

Avaliação em Educação Matemática. 

Grupo de Trabalho 09 

Processos cognitivos e linguísticos em        

Educação Matemática. 

Grupo de Trabalho 10 

Modelagem Matemática. 

Grupo de Trabalho 11 

Filosofia da Educação Matemática. 

Grupo de Trabalho 12 

Ensino de Probabilidade e Estatística. 

 

Art. 28º Os GT referidos no artigo 27, desta 

resolução, produzirão, até julho de 2013, ementa a 

ser publicada pela DNE da SBEM de modo a identi-

ficar suas finalidades e linhas de pesquisa.  

Art. 29º A partir da homologação desses 

doze GT’s, a criação, extinção, reativação, renome-

ação, divisão ou fusão de Grupos de Trabalho na 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática de-

verão obedecer às normas contidas na presente 

Resolução.   

Art. 30º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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28 de abril de 2013. 

Cristiano Alberto Muniz  

Presidente da SBEM (2010-2013) 
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Atenta à comemoração dos 25 anos da SBEM no ano de 2013, a Assembleia Ordinária 
realizada em julho de 2010, durante o X ENEM, em Salvador, aprovou a realização do XI 
Encontro Nacional de Educação Matemática no Estado do Paraná, unidade federada onde 
fora fundada a SBEM em 28 de janeiro de 1988, com realização da SBEM-PR e apoio das 
instituições locais e estaduais. 

Desde então, a diretoria da SBEM-PR, articulada à Pontíficia Universidade Católica do 
Paraná, situada em Curitiba, cidade que sedia o evento, com forte entrelaçamento com a 
Diretoria Nacional Executiva, trabalha diuturnamente para a realização do XI ENEM, de 
forma que possamos com qualidade e calorosamente estarmos juntos em Curitiba entre 
18 e 21 de julho de 2013. Tudo indica que além do desenvolvimento dos trabalhos, com 
foco na sala de aula e nos professores, nos confraternizaremos na comemoração dos 25 
anos de nossa SBEM. 

A preocupação é que este ENEM não seja um evento para os professores, mas realizados 
pelos professores, com um ambiente fértil de trocas de experiências e reflexões sobre as 
práticas pedagógicas voltadas à aprendizagem matemática. Este é o foco do texto produzi-
do pelo coordenador científico do evento, dando um pouco a noção do tom deste evento, 
o mais importante na organização da SBEM. 

Com o tema “RETROSPECTIVAS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRA-
SIL”, o XI ENEM organiza-se por meio de quatro eixos: Práticas Escolares, Formação de 
Professores, Pesquisa em Educação Matemática e História da Educação Matemática. A 
partir destes eixos, o evento possui um grande número de subeixos que buscam garantir, 
minimamente, a diversidade de temas e enfoques de nossa área. São nestes eixos e subei-
xos que teremos a oferta e a organização de minicursos, palestras, mesas redondas, co-
municações, etc. 

O Boletim, além de apresentar a natureza do ENEM, sua estrutura, programação com 
calendário, ementas dos eixos e subeixos, normas de apresentações e equipe inicial de 
trabalho, constitui num convite amplo para a difusão do evento assim que para a partici-
pação desde já de todos os interessados pela aprendizagem da matemática dentro ou fora 
da escola. 

Divulguem, façam suas inscrições, enviem suas propostas de participação, convidem seus 
colegas, se organizem para estarmos juntos na comemoração dos 25 anos da SBEM, em 
Curitiba, no inverno de 2013. 

 

Diretoria Nacional Executiva da SBEM 

Organizadores do XI ENEM. 

XI Encontro Nacional de Educação Matemática 

“Educação Matemática: Retrospectivas e Perspectivas” 

Curitiba, PR - 18 a 21 de julho de 2013. 

http://enem2013.pucpr.br  

http://www.sbem.com.br
mailto:sbem@sbem.com.br
http://enem2013.pucpr.br
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XI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA (ENEM) – O NOVO ENEM 

A estruturação do XI Encontro Nacional de 
Educação Matemática tem a difícil tarefa de 
superar a ideia da realização de macro encon-
tros ‘para’ professores e organizar um encon-
tro nacional ‘de’ todos os que têm interesse 
na educação matemática. Nesse sentido, o 
Encontro alinha-se ao modo de produção de 
conhecimento que supera as ‘pesquisas para 
professores’ ou mesmo as ‘pesquisas sobre 
professores’. Estamos diante do desafio de 
produzir conhecimento ‘com’ os professores.  

No vigésimo quinto aniversário da SBEM, 
assume-se como tarefa fundamental consoli-
dar a Sociedade como uma entidade que 
congrega todos aqueles que desejam levar 
adiante uma educação matemática de melhor 
qualidade. E, neste sentido, o professor é 
elemento  fundamental.  Transformar  o  XI 
ENEM num encontro de professores é essen-
cial. Mais do que isso, criar condições para a 
participação efetiva dos docentes, como pro-
tagonistas do Encontro é algo imperativo.  

Assim pensando, a Diretoria Nacional Executi-
va da SBEM, depois de exaustivas reuniões e 
consultas,  considerou  que  o  tema: 
“RETROSPECTIVAS E PERSPECTIVAS DA EDU-
CAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL” poderia 
melhor representar os anseios de, ao mesmo 
tempo, visitar o passado de modo crítico e 
vislumbrar um futuro com propostas de uma 
melhor educação matemática em nosso país.  

Vejam  que  foi  adotado  o  termo 
“RETROSPECTIVAS”, no plural, pois múltiplos 
são os modos de acesso ao passado da educa-
ção matemática. E, aqui, caberia bem a distin-
ção entre ‘educação matemática’ e ‘Educação 
Matemática’. E essa distinção mostra que se o 
nosso campo é um jovem saído da adolescên-
cia, as atividades de ensino da matemática 
têm existência milenar… 

Longe de se querer realizar um jogo de ex-
pressões – educação matemática/Educação 
Matemática – mas com a finalidade de melhor 
precisar as ações a ser desenvolvidas no XI 
ENEM, caberia, como fez Jeremy Kilpatrick na 

obra História da Investigação em Educação 
Matemática, assinalar que a educação mate-
mática refere-se a uma seara de atividades 
que se reportam a vários milênios. Lembra-nos 
o autor que os escribas sumérios do ano 3000 
antes de Cristo já haviam sistematizado a 
matemática aplicada nas escolas e desenvolvi-
do métodos de ensinar o valor posicional, as 
frações e o emprego de tábuas para calcular. 
Ainda: no século V antes de Cristo, Sócrates 
empregou um método engenhoso de diálogo, 
mediante perguntas, com um jovem escravo, 
dirigindo-o até o descobrimento do valor da 
área de um quadrado construído sobre a dia-
gonal de outro quadrado, verificando ser o 
dobro daquela do quadrado original, como é 
mostrado no Menon de Platão. Séculos e sécu-
los de atividades de ensino de matemática 
chegaram ao Brasil até finais dos anos 1980, 
momento em que, precisamente no ano de 
1988, na cidade de Maringá, no Paraná, insti-
tuiu-se a Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática. Com ela, a visibilidade de um 
campo de pesquisas novo: a Educação Mate-
mática.  

Assim, em 2013, a SBEM comemora os seus 25 
anos. E, em suas retrospectivas, de modo 
algum, irá ater-se a dialogar somente com a 
sua própria existência. Abrirá espaço no XI 
ENEM para que seja possível o diálogo com 
tantas gerações quanto for possível, através da 
história da educação matemática. Esse é o 
significado das RETROSPECTIVAS.  

Em termos das PERSPECTIVAS, considerou-se 
de importância capital dar voz e vez a todos os 
que têm interesse em debater, analisar e 
divulgar a educação matemática naquilo que 
de melhor tem sido feito no ensino básico, nas 
academias, nas secretarias e órgãos gestores 
da educação no Brasil.  

O XI ENEM em suas retrospectivas e perspecti-
vas organiza-se por meio de quatro eixos: 

Práticas Escolares 

Formação de Professores 

Pesquisa em Educação Matemática 

História da Educação Matemática 

 

Ter o protagonismo do professor no XI ENEM 
constitui objetivo principal do Encontro. Do 
cotidiano das escolas, por certo, emergem 
belíssimas experiências de práticas pedagógi-
cas que precisam ser socializadas, partilhadas 
com um público maior. Assim se justificam os 
eixos organizadores do Encontro, com especi-
al destaque para essas práticas e para as 
múltiplas formas de serem apresentadas no XI 
ENEM: comunicações, mesas, pôsteres, rela-
tos de experiências, minicursos, entre outros.  

Por certo, cada um dos eixos organizadores – 
(Práticas Escolares, Formação de Professores, 
Pesquisa em Educação Matemática, e História 
da educação matemática) – atende melhor a 
uma especificidade de estudos na educação 
matemática. Assim, por exemplo, “Práticas 
Escolares” aponta para uma maior presença 
de professores discutindo e debatendo as 
suas práticas e o seu cotidiano profissional. 
“Pesquisa em Educação Matemática” é o eixo 
que  privilegiará  a  pesquisa  acadêmica. 
“Formação de Professores” busca reunir estu-
dos de natureza diversa, mas focados nos 
processos da formação inicial e continuada de 
professores que ensinam matemática. Por 
fim, “História da educação matemática” cons-
titui eixo privilegiado para o estabelecimento 
do diálogo com outras gerações e suas experi-
ências no passado do ensino e aprendizagem 
da Matemática.  

A partir dos quatro eixos organizadores do XI 
ENEM, constituíram-se vários subeixos para 
dar lugar à multiplicidade de aspectos que 
envolvem os estudos na educação matemáti-
ca. As sínteses de cada um desses ramos 
possíveis de participação no Encontro tiveram 
elaboração múltipla e expressam essa varie-
dade. 

 

 Comissão Científica do XI ENEM  
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A LOGO DO EVENTO  

A concepção do desenho se deu a partir da ideia de uma composição que contivesse, em alguns aspectos, elementos visuais representativos do even-
to, bem como relacionados ao local de sua realização. 

Numa observação primeira, pode-se avistar uma araucária estilizada, por ser um elemento visual importante e característico, o símbolo mais conheci-
do e representativo do Paraná. A mesma composição é, também, uma estilização da letra “P” (Paraná). O caule da araucária, em forma de cone, re-
presenta um símbolo da cidade de Maringá, local da realização do II ENEM, quando foi fundada a SBEM, que completará 25 anos nessa edição de 
2013 do ENEM. 

Os elementos geométricos aludem à forma, ao movimento e ao espaço; as cores utilizadas relacionam-se ao Estado do Paraná (verde, azul e a tipo-
grafia na cor do pinhão). 

Edilson Roberto Pacheco 

A ORGANIZAÇÃO DO XI ENEM EM EIXOS E SUBEIXOS  

EIXO 1 - PRÁTICAS ESCOLARES 

SUBEIXOS: 

Avaliação em Educação Matemática;  

Desenvolvimento curricular em Educação 
Matemática;  

Recursos Didáticos e Educação Matemática; 

Inclusão e Educação Matemática; 

Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Matemática; 

Tecnologias e Educação a distância no contex-
to da Educação Matemática;  

Resolução de Problemas e Modelagem em 
Educação Matemática; 

Educação Matemática e Diversidade Cultural. 

EIXO 2 - PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁ-
TICA  

SUBEIXOS: 

2.1. Educação Matemática, Culturas e Diferen-
ça;  

2.2. A Educação matemática sob o enfoque 
histórico-cultural;  

2.3. Cognição e Educação Matemática;  

2.4. Concepções, Crenças e Atitudes em Educa-
ção Matemática;  

2.5. Pesquisas em políticas públicas voltadas à 
escola básica;  

2.6. A pesquisa em Educação Matemática em 
suas bases sociológicas e filosóficas;  

2.7. Pesquisas em Educação Matemática na 
infância;  

2.8. Práticas de letramento matemático;  

2.9. Pesquisas sobre comunicação e argumen-
tação nas aulas de Matemática. 

EIXO 3 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

SUBEIXOS: 

3.1. Aprendizagem de conceitos matemáticos 
na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental e Formação de Professores; 

3.2. Políticas Públicas Curriculares e Formação 

de Professores de Matemática para os anos 
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio;  

3.3. Formação inicial de professores que ensi-
nam matemática; 

3.4. A parceria universidade e escola na forma-
ção de professores que ensinam matemática; 

3.5. Formação de professores de Matemática e 
Tecnologia; 

3.6. Trabalho docente e professores formado-
res que ensinam matemática.  

EIXO 4 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTI-
CA 

SUBEIXOS: 

4.1. História da Educação Matemática e Cultu-
ra;  

4.2. História da Educação Matemática e Mate-
mática;  

4.3. História da Educação Matemática e Filoso-
fia;  

4.4. História da Educação Matemática e Forma-
ção de Professores;  

4.5. História da Educação Matemática e Histó-
ria;  

4.6. História da Educação Matemática e suas 
fontes de pesquisa. 

Ementas 

EIXO 1 - PRÁTICAS ESCOLARES 

Coordenação: Regina Buriasco (UEL) 

O eixo Práticas Pedagógicas privilegia propostas 
que tenham referência direta no dia a dia das 
salas de aula tanto da educação básica quanto 
da educação superior. Desse modo, em boa 
medida, receberá trabalhos que se vinculem 
mais intimamente às experiências trazidas do 
cotidiano das instituições educacionais com o 
ensino e aprendizagem da Matemática.  

SUBEIXOS: 

Avaliação em Educação Matemática  

Coordenadora: Maria Isabel Ramalho Ortigão 
(UERJ). 

Estudos e experiências que abordem os dife-
rentes procedimentos e instrumentos de 
avaliação, compreendendo tanto as avalia-
ções realizadas no espaço da sala de aula para 
verificar a aprendizagem dos estudantes, 
quanto as que são realizadas para verificar o 
desempenho/proficiência nos testes das 
avaliações em larga escala (Prova Brasil, SAEB, 
ENEM etc.).  

Desenvolvimento curricular em Educação 
Matemática  

Coordenadora: Cláudia Lisete Oliveira Groen-
wald (ULBRA) 

Estudos e experiências que abordem o desen-
volvimento curricular, com destaque para as 
variadas formas de abordagem dos conteúdos 
curriculares (aspectos teóricos e metodológi-
cos). 

Recursos Didáticos e Educação Matemática 

Coordenadora: Regina Célia Grando (USF) 

Estudos e experiências que abordem o uso de 
diferentes recursos didáticos na organização 
do trabalho pedagógico, tais como os recursos 
lúdicos, os materiais impressos (por exemplo, 
o livro didático), os materiais manipuláveis, os 
laboratórios e os demais recursos utilizados 
no processo de ensino e aprendizagem da 
matemática. 

Inclusão e Educação Matemática 

Coordenadora: Solange Hassan Ahmad Ali 
Fernandes (UNIBAN) 

Estudos e experiências que abordem os pro-
cessos de ensino e aprendizagem da matemá-
tica com pessoas que têm necessidades edu-
cacionais especiais. 

Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Matemática 

Coordenadora: Maria da Conceição Ferreira 
Reis Fonseca (UFMG) 

Estudos e experiências que abordem as práti-
cas educativas com jovens e adultos, em 
espaços formais e não formais, do processo 
de alfabetização à finalização da educação 
básica.. 
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Tecnologias e Educação a distância no contex-
to da Educação Matemática  

Coordenador: Maurício Rosa (ULBRA) 

Estudos e experiências que abordem o uso das 
tecnologias e dos recursos da educação a dis-
tância na formação matemática dos estudan-
tes, nos diferentes níveis e modalidades educa-
cionais. 

Resolução de Problemas e Modelagem em 
Educação Matemática 

Coordenadora: Norma Suely Gomes Allevato 
(UNICSUL) 

Estudos e experiências que abordem o uso da 
resolução de problemas e/ou da modelagem 
matemática como metodologias para a organi-
zação do trabalho pedagógico com a matemáti-
ca. 

Educação Matemática e Diversidade Cultural 

Coordenadora: Gelsa  Knijnik (UNISINOS) 

Estudos e experiências que abordem a diversi-
dade étnica e cultural de alguns grupos sociais 
e seus processos de matematização.  

EIXO 2 - PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTI-
CA  

Coordenação: Adair Mendes Nacarato (USF) 

A Educação Matemática enquanto campo 
profissional e de produção de saberes vem se 
ampliando de forma significativa nas últimas 
décadas, principalmente em suas interfaces 
com outros campos do conhecimento: Linguís-
tica, Filosofia, Sociologia, Estudos Culturais, 
Psicologia, Didática, Currículo, Estatística, den-
tre outros. Analisar e socializar pesquisas no 
campo da Educação Matemática requer con-
templar esse mosaico teórico e metodológico. 
Nesse sentido, o presente eixo visa agregar as 
múltiplas perspectivas de pesquisas no campo 
da Educação Matemática e suas interfaces, de 
abordagens qualitativas e/ou quantitativas.  
Serão aceitas pesquisas empíricas, bibliográfico
-documentais concluídas ou em andamento, 
com resultados parciais ou ensaios teóricos.  

SUBEIXOS 

Educação Matemática, Culturas e Diferença. 

Coordenadora: Ieda Giongo (Univates/RS) 

O subeixo focaliza pesquisas – finalizadas ou 
em andamento – que examinam questões 
vinculadas ao entrecruzamento de educação 
matemática, culturas e diferença. Nesse senti-
do, poderão ser aceitos trabalhos que discutam 
práticas pedagógicas efetivadas em espaços 
escolares e não escolares alicerçados em distin-
tos referenciais teóricos, com ênfase, sobretu-
do, naqueles que discutem a relação educação 
matemática e sociedade, tais como etnomate-
mática e educação matemática crítica. 

A Educação matemática sob o enfoque históri-
co-cultural 

Coordenadora: Anemari Roesler L.V.Lopes 
(UFSM) 

O subeixo focaliza pesquisas no campo da edu-
cação matemática que se pautam teoricamente 
na abordagem histórico-cultural. Os trabalhos 
nesta perspectiva poderão discutir questões 
que envolvam as práticas de sala de aula, nos 
diferentes níveis de ensino, considerando os 
fundamentos teórico-metodológicos acerca da 
linguagem, os processos de ensino e de apren-
dizagem, o movimento conceitual, a atividade, 
a mediação cultural, a avaliação, a aprendiza-
gem docente, dentre outras. Serão aceitos 
trabalhos empíricos e bibliográficos/
documentais. 

Cognição e educação matemática 

Coordenadora: Maria Lucia Moro (UFPR) 

O subeixo focaliza estudos sobre as possíveis 
relações entre os processos cognitivos do a-
prendiz em jogo na elaboração de conceitos 
matemáticos em situações escolares, sejam 
estas em sentido estrito, sejam em sentido 
amplo. Poderão ser aceitos estudos que, apoia-
dos em diferentes linhas de fundamentação 
teórica, tratem quantitativa e/ou qualitativa-
mente tanto os processos e/ou esquemas cog-
nitivos gerais (organizadores estruturais), como 
os específicos ao conceito matemático focaliza-
do. Poderão ser recebidos estudos que priori-
zem as relações da cognição com a elaboração 
conceitual matemática em longo prazo 
(perspectiva do desenvolvimento cognitivo) e 
também aqueles em curto prazo (perspectiva 
da aprendizagem). 

Concepções, Crenças e Atitudes em Educação 
Matemática 

Coordenadora: Miriam Utsumi (USP/São Carlos) 

O subeixo focaliza pesquisas apoiadas em dife-
rentes fundamentações teóricas que analisam 
quantitativa ou qualitativamente concepções, 
crenças, valores, representações sociais e atitu-
des em relação à matemática e à estatística, 
bem como suas relações com as habilidades 
matemáticas, a aprendizagem, o desempenho, 
a representação mental, o automatismo e a 
memória durante a aquisição e o desenvolvi-
mento do pensamento matemático. 

Pesquisas em políticas públicas voltadas à 
escola básica 

Coordenadora: Andréia Maria Pereira de Olivei-
ra (UEFS/BA) 

O subeixo focaliza os trabalhos, na modalidade 
comunicação científica, referente às políticas 
públicas direcionadas à educação básica. Ou 
seja, o foco será os estudos que investigam 
programas governamentais voltados à educa-
ção básica, como, por exemplo: o Programa Pró
-Letramento, o Programa Proinfantil, o Progra-
ma de Gestão da Aprendizagem Escolar 
(GESTAR), o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), o Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Bási-
ca (PARFOR), o Observatório da Educação 
(OBEDUC), dentre outros. 

A pesquisa em Educação Matemática em suas 

bases sociológicas e filosóficas  

Coordenadora: Sônia Maria Clareto (UFJF) 

O subeixo objetiva congregar pesquisadores 
vinculados a universidades e diferentes insti-
tuições de pesquisa e de ensino brasileiros 
que se dedicam às pesquisas que constituem 
sua condição – estrutura, bases epistemológi-
cas, referenciais teórico-metodológicos – 
vinculados à sociologia ou à filosofia, em sua 
multiplicidade de afiliações ou aproximações. 
Devido à dupla entrada – a sociologia e a 
filosofia – este subeixo mostra-se amplo na 
acolhida da diferença que se concretiza na 
multiplicidade de entradas e matrizes teóri-
cas. 

Pesquisas em Educação Matemática na in-
fância 

Coordenadora: Celi Espasandin Lopes 
(UNICSUL) 

O subeixo se destina a acolher e discutir as 
produções científicas que têm tido como foco: 
os processos de ensino e de aprendizagem, os 
aspectos curriculares e o uso de recursos 
didáticos em Matemática na Infância. Visa 
analisar os aspectos cognitivos, afetivos e 
sociais da cultura infantil os quais são delinea-
dores da Educação Matemática das crianças 
de 2 a 10 anos.  

Práticas de Letramento matemático  

Coordenadora: Claudianny Amorim Noronha 
(UFRN) 

Este subeixo visa acolher e discutir pesquisas 
no âmbito das práticas de letramento mate-
mático em suas múltiplas denominações: 
alfabetização matemática, numeramento, 
literacia e numeracia. Contemplará pesquisas 
concluídas ou em andamento, com resultados 
parciais, nas abordagens qualitativas e/ou 
quantitativas,  em seus múltiplos referenciais 
teóricos e que tratem de questões relativas às 
práticas de sala de aula e a formação docente.  

Pesquisas sobre comunicação e argumenta-
ção nas aulas de Matemática 

Coordenadora: Regina Maria Pavanello (UEM) 

O subeixo visa acolher e discutir pesquisas 
que abordem a interação comunicativa nas 
aulas de Matemática.  

EIXO 3 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Coordenação: Maria Tereza Carneiro Soares - 
UFPR 

A Formação inicial e continuada de Professo-
res no âmbito da Educação Matemática tem 
sido caracterizada como espinha dorsal dos 
processos de constituição da identidade do-
cente tanto para o professor que ensina Ma-
temática na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, como para o 
professor de Matemática, em qualquer dos 
níveis e modalidades de ensino. Localizado na 
fronteira dos saberes e fazeres necessários ao 
desenvolvimento e a profissionalização do 
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futuro professor e do professor em exercício, 
nos sistemas responsáveis pela educação no 
Brasil, o presente eixo poderá acolher traba-
lhos concluídos ou em andamento sob os mais 
diversos matizes teóricos e metodológicos, 
desde que pertinentes aos subeixos a seguir 
delimitados. 

SUBEIXOS 

Aprendizagem de conceitos matemáticos na 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental e Formação de Professores 

Coordenadora: Gilda Lisbôa Guimarães (UFPE) 

Este subeixo tem como foco a análise da apren-
dizagem de conceitos matemáticos envolvendo 
números e operações, espaço e forma, grande-
zas e medidas e tratamento da informação, 
abordados durante a formação inicial do futuro 
professor, como também em cursos de forma-
ção continuada oferecidos pelos sistemas de 
ensino a professores da Educação Infantil e dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Também 
poderão ser aceitos trabalhos que tomem 
como objeto de análise livros didáticos, revistas 
educacionais, periódicos especializados, soft-
wares e outros materiais de suporte a aprendi-
zagem nesses níveis de ensino. 

Políticas Públicas Curriculares e Formação de 
Professores de Matemática para os anos finais 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio  

Coordenador: Marcio Antonio da Silva (UFMS) 

Este subeixo tem como foco a formação inicial 
e continuada do professor de Matemática, 
como espaço de análise das políticas públicas 
curriculares que direcionam a estrutura dos 
atuais cursos de licenciatura em Matemática e 
dos cursos de formação oferecidos aos profes-
sores em exercício, tanto nos sistemas públi-
cos, quanto privados.  Também poderão ser 
aceitos trabalhos sobre práticas de organização 
curricular no contexto da escola/sistemas de 
ensino e práticas de apropriação e/ou desen-
volvimento de materiais didáticos durante 
processos formativos do professor dos anos 
finais do Ensino Fundamental e do Ensino Mé-
dio.  

Formação inicial de professores que ensinam 
Matemática 

Coordenadores: Dario Fiorentini (Unicamp) e 
Cármen Lúcia Bracaglion Passos (UFSCar). 

Este subeixo visa acolher e discutir pesquisas e 
relatos de experiências acerca da formação 
inicial de professores que ensinam matemática 
e contempla Cursos de Licenciatura em Mate-
mática e em Pedagogia, nas modalidades: 
presencial e a distância. As temáticas envol-
vem, entre outros aspectos, questões curricula-
res, estágio supervisionado, PIBID, vinculação 
entre formação específica e formação didático-
pedagógica e entre práticas formativas e práti-
cas profissionais. 

A parceria universidade e escola na formação 
de professores que ensinam matemática 

Coordenador: Vinício de Macedo Santos 
(FEUSP) 

Este subeixo assenta-se na ideia de que a for-
mação teórica e prática do professor, de que a 
produção, disseminação e uso do conhecimen-
to educacional são processos indissociáveis, 
ainda que de naturezas diferentes, o que tem 
rompido, na atualidade, com a clássica separa-
ção entre pensar e fazer, entre universidade e 
escola, entre pesquisa e ensino. Poderão ser 
aceitos trabalhos que tenham como foco as 
possibilidades de articulação entre a escola e a 
universidade, durante processos de formação 
inicial e continuada de professores para o ensi-
no de matemática.  

Formação de professores de Matemática e 
tecnologia 

Coordenadora: Marilena Bittar  (UFMS) 

Este subeixo tem como foco o uso da tecnologi-
a em processos de formação inicial presencial e 
a distância e nas diversas modalidades de edu-
cação continuada de professores, apoiados em 
diferentes linhas teóricas e metodológicas. 
Poderão ser aceitos trabalhos que analisem o 
uso de software, applets, tecnologias móveis, 
TV, e outros, em aulas de matemática para 
todos os níveis de ensino. 

Trabalho docente e professores formadores 
que ensinam matemática 

Coordenadora: Laurizete Ferragut Passos 
(PUCSP) 

Este subeixo tem como foco a análise das práti-
cas e dos desafios enfrentados pelos professo-
res formadores que exercem a docência, nos 
cursos de licenciatura em Matemática, como 
também, pelos que ensinam Matemática nos 
cursos de Pedagogia, decorrentes das novas 
demandas, no atual contexto de mudanças do 
mundo contemporâneo. Poderão ser aceitos 
trabalhos que abordem a formação do forma-
dor, as condições de trabalho do professor 
formador, as formas de organização do traba-
lho docente, o novo aluno que busca a profis-
são docente, dentre outros.  

EIXO 4 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTI-
CA NO BRASIL 

Coordenação: Wagner Rodrigues Valente 
(UNIFESP) 

Em tempo do 25º aniversário da Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática, o eixo 
organizador “História da Educação Matemática 
no Brasil” congregará trabalhos que levem em 
conta a educação matemática em perspectiva 
histórica. Nesse sentido, este eixo socializará as 
pesquisas, experiências e relatos de práticas 
pedagógicas que tomam a História da Educação 
Matemática como tema de investigação, como 
recurso e como metodologia nos estudos e 
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nos 
programas de pós-graduação, nos cursos Lato 
Sensu, nos cursos de licenciatura, na formação 
continuada de professores e nas salas de aula 
da educação básica. Na divulgação, circulação e 

sistematização de toda essa produção a partir 
do XI ENEM, passo adiante poderá ser dado 
no sentido de incluir a “História da Educação 
Matemática” como uma tendência da educa-
ção matemática, com vistas à melhoria de 
qualidade dos processos de ensino e aprendi-
zagem da Matemática. A recente produção 
relativa à história da educação matemática 
revela de modo inequívoco as contribuições 
que vêm sendo dadas à Educação Matemática 
por essa perspectiva de abordagem.  

SUBEIXOS: 

História da Educação Matemática e Cultura 

Coordenadora: Cláudia Regina Flores (UFSC) 

Este subeixo receberá trabalhos que articulem 
estudos históricos e estudos culturais relati-
vos ao ensino e aprendizagem da Matemática 
nos diferentes níveis escolares. Exemplos de 
temas são os estudos relativos ao papel da 
historicidade e da visualidade; às discussões 
sobre arte e história da educação matemáti-
ca; ao desenvolvimento histórico da Etnoma-
temática, dentre outros assuntos. 

História da Educação Matemática e Matemá-
tica 

Coordenador: Iran Abreu Mendes (UFRN) 

Trabalhos que levem em conta a problemati-
zação entre História da Educação Matemática 
e História da Matemática serão aceitos neste 
subeixo. Desse modo, estão contemplados 
neste item, sobretudo, estudos relativos ao 
papel da História da Matemática no ensino e 
aprendizagem da Matemática.  

História da Educação Matemática e Filosofia 

Coordenador: Antonio Vicente Garnica 
(UNESP) 

A produção relativa ao passado do ensino e 
aprendizagem da Matemática em diferentes 
níveis escolares deverá ser analisada nos 
trabalhos enviados a este eixo. Com ferra-
mental teórico-metodológico de cunho predo-
minantemente filosófico, os estudos deverão 
problematizar a produção existente sobre 
História da Educação Matemática. Além disso, 
apontar as diferentes perspectivas teóricas 
que vêm fertilizando as investigações sobre 
História da Educação Matemática.  

História da Educação Matemática e Forma-
ção de Professores 

Coordenadora: Neuza Bertoni Pinto (PUC-PR) 

Este subeixo receberá trabalhos cujo foco é o 
uso da História da Educação Matemática na 
formação de professores que ensinam Mate-
mática. Estão contemplados todos os níveis 
de ensino. Experiências, ensaios e todas as 
formas ligadas ao uso da História da Educação 
Matemática como recurso ou metodologia de 
ensino poderão ser enviados para este item 
organizador do Encontro.  

 



N ú m e r o    1 8  P á g i n a  6  

A ORGANIZAÇÃO DO XI ENEM EM EIXOS E SUBEIXOS  

História da Educação Matemática e História  

Coordenadora: Maria Célia Leme da Silva (UNIFESP) 

A produção da História da Educação Matemática como especificidade da História da Educação é elemento orientador para o envio de trabalhos a este 
subeixo. Serão aceitas neste item organizador, contribuições para minicursos, comunicações, pôsteres, relatos de experiências de pesquisa dentre 
outras modalidades. Considera-se como elemento fundamental para os estudos que serão apresentados neste subeixo o diálogo com os estudos histó-
ricos, com as produções dos historiadores. 

História da Educação Matemática e suas fontes de pesquisa 

Coordenadora: Lucia Maria Aversa Villela (USS) 

Neste subeixo está previsto o recebimento de trabalhos de diferentes modalidades que tratem das fontes de pesquisa utilizadas nos estudos da educa-
ção matemática em perspectiva histórica. Assim, por exemplo, poderão ser apresentadas nesta subtemática propostas relacionadas à organização, 
armazenamento e utilização de documentos escritos, orais, fotográficos, dentre outros. 

Submissão de trabalhos: de 10/12/2012 a 16/02/2013 

1 - Leia atentamente as ementas dos Eixos e Subeixos para saber em qual o seu trabalho se enquadra. É possível que seu trabalho se enquadre em 
mais de um subeixo, entretanto opte por apenas um. 

2 – Para submeter o trabalho é necessário que todos os autores tenham feito a sua inscrição e o pagamento da taxa. 

3 -  Em nenhuma hipótese o valor da inscrição será devolvido. O pagamento é para participação no evento e possibilita ao inscrito assistir as palestras, 
mesas redondas, minicurso, submeter trabalho para ser avaliado e, sendo aceito, será apresentado e publicado nos anais. 

4 – Serão aceitos no máximo 3 (três) trabalhos por autor e/ou co-autor. 

5 – Número máximo de autores por trabalho: 6 (seis). 

6 – Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão de Pareceristas do XI ENEM, a qual utilizará um formulário específico para analisar os trabalhos 
submetidos. 

7 – É prerrogativa de a Comissão Científica deslocar de modalidade os trabalhos que não atenderem às características para as quais originalmente 
foram enviados, caso cumpram mais adequadamente outra modalidade de proposta. 

8 – Somente serão aceitos os trabalhos que estiverem de acordo com as normas detalhadas nos Templates. 

9 – Conheça de antemão os critérios a serem utilizados para avaliação dos trabalhos submetidos ao XI ENEM. 

O  XI ENEM aceita a submissão de trabalhos nas seguintes modalidades: 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (CC) 

Apresentação de resultados parciais ou finais de pesquisas científicas que versem sobre temas da Educação Matemática.  Nesta modalidade, cabem 
trabalhos de natureza teórica e empírica que busquem a articulação com o tema central do encontro. Atente-se para a necessidade da submissão 
apresentar resultados parciais ou finais. 

Texto: Mínimo de 12 e máximo de 15 páginas, do título às referências. 

 

http://enem2013.pucpr.br/eixos-e-sub-eixos/
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RELATO DE EXPERIÊNCIA (RE) 

Apresentação reflexiva sobre uma ação ou 
conjunto de ações que versem sobre Educação 
Matemática, como, por exemplo, uma prática 
de sala de aula, de formação de professores e 
de desenvolvimento de produtos. É importan-
te que o texto contemple uma descrição deta-
lhada do desenvolvimento da experiência com 
observações e reflexões do autor. 

Texto: Mínimo de 8 e máximo de 10 páginas, 
do título às referências. 

PÔSTER (PO) 

Pode versar sobre resultados parciais ou finais 
de pesquisa, bem como de relatos de experi-
ências sobre Educação Matemática que bus-
quem a articulação com o tema central do 
encontro. O pôster deverá ser confeccionado 
com dimensões 90 cm por 120 cm e deverá 
apresentar qualidades estéticas e atrativas aos 
participantes. Visando dar maior importância a 
esta forma de comunicação, a programação 
prevê dois momentos: em sala de aula, junta-
mente com as Comunicações Científicas e 
Relatos de Experiência, e também em espaço 
destinado a todos os pôsteres. 

Texto: Mínimo de 6 e máximo de 8 páginas, do 
título às referências. 

MINICURSO (MC) 

De cunho mais prático, o minicurso enfatiza 
certo tópico relativo à Educação Matemática, 
com possibilidade de maior interação e espaço 
para discussão, organizado/coordenado pelo
(s) ministrante(s). 

Texto: Mínimo de 6 e máximo de 8 páginas, do 

título às referências. 

MESA REDONDA (MR) 

Refere-se à proposição de um tema perten-
cente aos subeixos definidos para o XI ENEM, a 
ser discutido por três especialistas, sendo um 
deles o coordenador. Tanto o coordenador 
com os especialistas devem estar inscritos no 
evento. 

Apenas o coordenador da mesa poderá enviar 
trabalhos para a mesa, seguindo os seguintes 
passos: 

1. Clicar em SUBMISSÃO DE TRABALHO abaixo 
e acessar a plataforma. Em Mesas Redondas, 
clicar  em “Cadastrar Mesa (somente pelo 
coordenador da mesa)”. 

2. Escolher o EIXO, SUBEIXO, inserir o TÍTULO e 
um RESUMO entre 100 e 150 palavras e clicar 
em Cadastrar Mesa. Feito isso é liberado o 
envio de trabalhos. 

3. Clique em “Cadastrar Trabalho” e complete 
o que for pedido para cada um dos três partici-
pantes da mesa. 

Texto: Os textos devem ser completos, confor-
me normas previstas para Comunicação Cientí-
fica. 

EXPOSIÇÃO (EX) 

Trata-se da apresentação de algum produto, 
sem fins lucrativos, utilizado em contextos de 
Educação Matemática, como jogos, softwares 
entre outros. 

Texto: Mínimo de 3 e máximo de 5 páginas, do 
título às referências. 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco 

pelo e-mail: trabalhos.enem2013@gmail.com 

Comitê Promotor:  

Diretoria Nacional Executiva 

Presidente: Cristiano Alberto Muniz (UNB) 

Vice – Presidente: Rute Elizabete de Souza 
Rosa Borba (UFPE) 

Primeira Secretária: Regina da Silva Pina Neves 

Segunda Secretária: Marilena Bittar (UFMS) 

Terceiro Secretário: Lucas Gabriel Seibert 
(ULBRA) 

Primeiro Tesoureiro:  Cleyton Hércules Gontijo 
(UNB) 

Segundo Tesoureiro:  Wagner Rodrigues Va-
lente (UNIFESP 

 Comitê Executivo Local: 

Diretoria SBEM/PR 

Diretor: Dionísio Burak (UNICENTRO) 

Primeira Secretária: Ettiène Cordeiro Guérios 
(UFPR) 

Segunda Secretária: Clélia Maria Ignatius No-
gueira (UEM) 

Primeira Tesoureira: Célia Finck Brandt (UEPG) 

Segundo Tesoureiro: Carlos Roberto Ferreira 
(UNICENTRO) 

Primeiro Suplente: Tiago Emanuel Klüber 
(UNIOESTE) 

Segundo Suplente: Edílson Roberto Pacheco 
(UNICENTRO)  

Comissão Organizadora Local: 
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Comissão Científica: 

HOSPEDAGEM E TURISMO 

 A SINGULAR TURISMO é a agência oficial do XI ENEM, sendo responsável pela reserva de 
hotéis, compra de passagens aéreas e terrestres e venda de pacotes turísticos para aten-
der aos participantes do evento. 

 Para maiores informações e reservas: 

www.singularturismo.com 

Tel.: (41) 3092-3302 / 3271-1750. 

Fax: (41) 3271-1752 

E-mail: contatos@singularturismo.com 

Contato: Carolina 

Opções de alojamentos e hostels 

Existem algumas opções de alojamentos e hostels em Curitiba com preços mais em conta para estudantes. Neste caso não há intermediação da agên-
cia, pois estes meios de hospedagem não trabalham com bloqueios, apenas com reservas diretas. Clique aqui para ver a relação das opções. 

Realização 

http://www.singularturismo.com
mailto:contatos@singularturismo.com
http://enem2013.pucpr.br/files/2012/12/Alojamentos-e-hostels-em-Curitiba.pdf
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S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A  

BOLETIM  

Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro  
Faculdade de Educação (FE) 

Asa Norte, Brasília – DF   CEP: 70.910-900     
Telefone: (61) 3307-2562 / (61) 9654 - 9143 

www.sbembrasil.org.br/ sbem@sbembrasil.org.br 

Este Boletim temático da  Sociedade Brasi-
leira de Educação Matemática (SBEM) tem 
por objetivo difundir amplamente o rela-
tório científico do V Seminário Internacio-
nal de Pesquisa em Educação Matemática 
– V SIPEM, promovido pela Sociedade 
Brasileira de Educação Matemática, sob a 
coordenação geral da Diretoria Nacional 
Executiva  (DNE), a coordenação local da 
SBEM-RJ, sob a responsabilidade de Môni-
ca Mandarino e com a coordenação cientí-
fica de Rute Borba- UFPE. 

O V SIPEM foi realizado entre 28 e 31 de 
outubro de 2012 no Hotel Vale Real, em 
Itaipava-Petrópolis-RJ, com a participação 
de 313 pesquisadores inscritos e com a 
apresentação e discussão de 154 traba-
lhos de investigação científica, Conferên-
cias, Mesas Redondas e lançamento de 10 
obras inéditas.  

Os trabalhos aprovados pela Comissão 
Científica constam nos Anais distribuídos 
em CD e estão disponíveis na página 
www.sbembrasil.org.br. 

O SIPEM, em sua quinta edição, contou 
com o apoio financeiro da PAEP-CAPES, 
assim como do CNPq, sem os quais não 
seria possível a realização deste importan-
te evento para a difusão e o desenvolvi-
mento da pesquisa na área. 

A colaboração de toda a DNE, da Comis-
são Local, da Comissão Científica e das 
secretárias foi fundamental para a realiza-
ção do evento com a qualidade que este 
importante projeto requer. Aproveitamos 
para agradecer a todos pelo empenho, 
dedicação e competência.  

Ao final do relatório são nomeados todos 
os responsáveis pela sua realização. 

O V SIPEM contou com a importante es-

BOLETIM TEMÁTICO: DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DO 
V SEMINÁRIO INTERNACIONAL  DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

OUTUBRO DE 2012 
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. 

trutura dos Grupos de Trabalho, que foram 
organizados por seu Conselho Nacional 
Deliberativo (CND), com o apoio dos progra-
mas de pós-graduação que desenvolvem 
pesquisas em Educação Matemática, vincu-
lados prioritariamente às áreas de Educaçã-
o/Ensino de Ciências e Matemática/
Psicologia.   

Este Seminário tem e teve como finalidade 
promover o intercâmbio entre grupos que 
se dedicam às pesquisas na área da Educa-
ção Matemática.  

Constituíram-se em atividades do V SIPEM 
as conferências: “Tackling the Mathematics: 
Potential and Challenges for Research in 
Mathematics Education”, proferida pela 
professora Celia Hoyles do Reino Unido; e 
“Sociocultural Perspectives on Research 
with Mathematics Teachers: A Zone Theory 
Approach”, que foi proferida pela também 
professora e educadora matemática Mer-
rilyn Goos, da Austrália.  Na noite do dia 30 
de Outubro, organizou-se, conforme fora 
planejado, uma mesa redonda cuja temática 
central foi “A política de pesquisa em Edu-
cação Matemática”, com a participação do 
professor Agustín Carrillo – secretário geral 
da FISEM – e da pesquisadora Maria Helena 
Fávero (UnB). A coordenação da MR ficou a 
cargo do pesquisador Marcelo Borba – da 
UNESP. O último dia do V SIPEM foi marca-
do pela Conferência “Panorama e perspecti-
vas do financiamento de pesquisas em 
Educação Matemática no Conselho Assessor 
do CNPq”, que foi ministrada pela professo-
ra Maria Aparecida Bicudo (UNESP), mem-
bro do Comitê de Educação do CNPq.  Se-
guiu-se a esta última conferência, a plenária 
dos Grupos de Trabalho (GT’s) e a apresen-
tação e entrega dos relatórios finais.  

Ressaltamos a importância da presença de 

pesquisadores da Inglaterra, Espanha e Aus-
trália, que permitiu uma maior aproximação 
acadêmica no campo da pesquisa e a articu-
lação de projetos de pesquisa de forma 
cooperativa, o encaminhamento para a 
formação de novos grupos de pesquisa inter-
nacional e para futuras publicações conjun-
tas.  

A seguir, divulgamos o RELATÓRIO CIENTÍFI-
CO completo, que revela a amplitude e a 
consistência dos trabalhos realizados no 
interior dos doze (12) Grupos de Trabalhos, 
que congregam os pesquisadores, ocasião 
em que  foi possível apresentar e debater as 
pesquisas mais relevantes.  

Cada GT traçou um panorama atual da pes-
quisa científica no campo de sua temática, 
fazendo o planejamento de ações futuras e 
renovando a coordenação para o próximo 
triênio. Além disto, os GTs procederam às 
renovações dos nomes dos coordenadores, 
respeitando a Resolução da SBEM que nor-
matiza tal processo. 

Na plenária do último dia, foi aprovada, por 
unanimidade, a candidatura da SBEM-GO, 
em nome do Prof. Dr. Wellington Lima Cedro 
(UFG), Diretor Regional da SBEM-GO, que 
acolherá o VI SIPEM no ano de 2015. Para 
tanto, os trabalhos relativos a esse evento já 
se iniciaram, e as avaliações e críticas ao V 
SIPEM são fundamentais para o planejamen-
to e realização do VI SIPEM-2015, em Goiás. 

Desse modo, entendemos que é importante 
a ampla difusão do relatório do V SIPEM, que 
foi realizado no ano de 2012. Estamos, desde 
já, colhendo críticas e sugestões. 

 

A DNE (2010-2013) 
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O processo de organização científica do V SI-
PEM ocorreu de forma compartilhada, com a 
participação da Diretoria Nacional Executiva 
(DNE), da Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática e dos Coordenadores dos 12 Gru-
pos de Trabalho da SBEM.  

Para a execução das ações necessárias à realiza-
ção do evento, contou-se tanto com a DNE e 
com os coordenadores de GT, quanto com um 
grande grupo de pareceristas, além da equipe 
de implantação e gestão da plataforma e orga-
nização dos Anais do evento. A Regional do Rio 
de Janeiro também teve participação efetiva na 
execução das ações relacionadas ao programa 
científico do seminário. 

O tema do seminário – QUESTÕES EPISTEMO-
LÓGICAS, TEÓRICAS E PRÁTICAS DA PESQUISA 
EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – foi definido 
conjuntamente, bem como os critérios necessá-
rios para a aprovação de trabalhos.  

Nas etapas da organização científica do evento, 
contou-se com o auxílio dos Coordenadores de 
GT: Gilda Guimarães e Clélia Nogueira (anos 
iniciais do Ensino Fundamental); Claudia Lisete 
Oliveira Groenwald e José Luiz Freitas (anos 
finais do EF); Nelson Pirola e Márcio Silva 
(Ensino Médio); Maria Clara Frota e Barbara 

Bianchini (Ensino Superior); Maria do Carmo 
Domite e Cristiane Coppe de.Oliveira (História e 
Cultura); Maurício Rosa, Marcelo Bairral e Rúbia 
Amaral (novas tecnologias e educação a distân-
cia); Cármem Passos, Armando Traldi Jr e Nielce 
Costa (formação de professores); Regina Burias-
co e Maria Isabel Ortigão (avaliação); Alina Spi-
nillo e Edna Zuffi (processos cognitivos e linguís-
ticos);  Lourdes  Almeida  e  Jussara  Araújo 
(modelagem); Renata C. Geromel Meneghetti e 
Denise Silva Vilela (Filosofia) e Cileda Coutinho, 
Lori Viali e Admur Pamplona (Probabilidade e 
Estatística). 

Houve um total de 232 submissões de trabalhos, 
sendo 137 aceitas para apresentação e publica-
ção nos Anais, 17 aceitas apenas para publica-
ção nos Anais e 78 trabalhos que não aceitos. 

Decidiu-se, junto com os coordenadores de GT, 
que o número de trabalhos a serem apresenta-
dos em cada grupo seria limitado, de modo a 
garantir o tempo necessário para a apresenta-
ção e o debate de cada uma das pesquisas reali-
zadas – sendo esse o foco central do V SIPEM: o 
de apresentação e discussão de investigações 
realizadas no âmbito da Educação Matemática. 

Participaram  como  convidados  palestrantes: 
Célia Hoyles do Institute of Education – Univer-

sity of London, Reino Unido, com a palestra 
intitulada: “Tackling the Mathematics: Poten-
tial and Challenges for Research in Mathema-
tics Education”; Merrilyn Goos da University 
of Queensland, Austrália, cuja palestra foi 
intitulada: Sociocultural perspectives on rese-
arch with mathematics teachers: a zone the-
ory approach; e Maria Aparecida Bicudo do 
Conselho Assessor do CNPq, que proferiu a 
palestra: Panorama e perspectivas do financi-
amento de pesquisasem educação matemáti-
ca no conselho assessor do cnpq. 

Participaram como convidados da mesa re-
donda intitulada A política de pesquisa em 
educação matemática os professores: Maria 
Helena  Fávero  (UNB),  Agustin  Carrillo 
(Secretário Geral da FISEM) e Marcelo Borba 
(UNESP).  

No último dia do seminário, os coordenadores 
apresentaram os relatórios das atividades 
desenvolvidas pelos GTs, bem como divulga-
ram a nova coordenação eleita para o próxi-
mo triênio e as ações planejadas. 

Seguem-se os relatórios de cada Grupo de 
Trabalho.  

1. GT O1 – Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Coordenação 2009 – 2012: Gilda Guimarães (UFPE) e Clélia Nogueira (UEM) 

Ações do triênio 2009-2012: 

a) Participação dos integrantes do GT (Cristiano Muniz e Rute Borba) na DNE da SBEM. 

b) Publicação do livro do GT: GUIMARÃES, G. e BORBA, R. (Orgs) Reflexões sobre o ensino de Matemática nos anos iniciais de escolarização. Coleção SBEM, n.6, 
2009. 

c) Organização do V SIPEM com os seguintes pareceristas: Ana Virginia de Almeida Luna, Clélia Maria Ignatius Nogueira, Cristiane Pessoa, Gilda Lisbôa Guima-
rães, Mônica Mandarino e Regina Maria Pavanello. 

Trabalhos no V SIPEM: 

Foram recebidos 17 trabalhos, dos quais 12 foram aprovados. 

Foram debatidos os seguintes temas, a partir dos artigos apresentados: 

- Conhecimento do professor sobre a Matemática dos anos iniciais em processos de formação inicial e continuada (sete trabalhos, o que originou a proposta 
descrita no item “a”, listado abaixo); 

- Livro didático (três trabalhos envolvendo análise e elaboração de livros, além de uma análise histórica de manuais); 

- Conhecimento de alunos (dois trabalhos, um sobre o desempenho de alunos desde os anos iniciais até o final do Ensino Médio e outro sobre produção de 
vídeos de crianças dos anos iniciais). Além disso, discutiu-se sobre o que é pesquisa em Educação Matemática nos anos iniciais. 

Em relação à categorização dos GTs, foi acordado que o GT1, tal como está estruturado, atende as necessidades dos pesquisadores que o compõem. Acredita-
se que as discussões sobre a Educação Matemática para esse nível de ensino não devem ser fragmentadas em temas. O que o grupo pede, entretanto, é a 
mudança do nome do GT para: A Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois: 

a) É necessário que o SIPEM fomente o desenvolvimento de pesquisas sobre o ensino de Matemática na Educação Infantil; 

b) Os alunos destes níveis de ensino possuem características próximas; 

c) Os professores que atuam nesses níveis de ensino possuem a mesma formação; 

d) Os professores têm sob sua responsabilidade uma turma e a necessidade de trabalhar com todas as áreas de conhecimento.    

Ações planejadas para o próximo triênio (2012-2015): 

a) Identificar os textos produzidos pelos pesquisadores do GT sobre o conhecimento da Matemática dos anos iniciais, dos Licenciados em Matemática e Peda-
gogia para a elaboração de um artigo ou organização de um livro sobre o tema – Responsáveis: Clélia Nogueira e Regina Pavanello. 

b) Identificar os textos produzidos pelos pesquisadores do GT sobre experiências exitosas no ensino de Matemática, nos anos iniciais com alunos e/ou para a 
elaboração de um artigo ou organização de um livro sobre o tema – Responsáveis: Rute Borba e Gilda Guimarães. 

c) Organizar um projeto de Seminário a ser realizado nos diferentes estados pelos integrantes do GT, com elaboração de relatório final/ artigo único.  

d) Utilizar mais o Boletim da SBEM para divulgar as ações do GT e suas publicações. 

e) Colocar na página da SBEM os links dos grupos de pesquisa e extensão relacionados ao GT1. 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Rute Borba (UFPE) e Clélia Nogueira (UEM) 

Representante na Comissão GT: 

Eurivalda Santana (UESC)  
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2. GT O2 – Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental 

Coordenação 2009-2012: Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA) e José Luiz Freitas (UFMS). 

Pareceristas: Alessandro Jacques Ribeiro (UFABC), Carmen Teresa Kaiber (ULBRA), Célia Maria Carolino Pires (PUC/SP), Claudia Lisete Oliveira Groenwald 
(ULBRA), José Luiz Magalhães de Freitas (UFMS), Marcelo Câmara dos Santos (UFPE), Marcio Antonio da Silva (UFMS), Maria Cristina Souza de Albuquerque 
Maranhão (PUC-SP), Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ), Nelson Antonio Pirola, (UNESP), Silvia Dias Alcântara Machado (PUC-SP). 

Trabalhos no V SIPEM: 

Oito trabalhos foram aprovados para apresentação no GT2, nenhum trabalho foi aceito só para publicação e sete trabalhos foram reprovados. Dos trabalhos 
aprovados para apresentação, um não foi apresentado porque seus autores não compareceram.  

A dinâmica das sessões de trabalho foi organizada com 25 minutos para apresentação, seguidos de 30 minutos para debates.  Todos os trabalhos passaram por 
avaliação dupla cega e foram submetidos através da plataforma do V SIPEM. Os temas dos trabalhos que foram apresentados no GT2, no V SIPEM foram:  

1. As falas dos alunos em relação as suas aulas de Matemática (as aulas que eles têm e que gostariam de ter); 

2. Projeto de Trabalho com o tema “Moeda Solidária” no Ensino Fundamental; 

3. Estratégias meta-cognitivas na sala de aula de álgebra; 

4. Registros de representação semiótica e sistemas lineares (sistema de equações do 1º grau); 

5. Investigação matemática e argumentação matemática; 

6. Engenharia Didática com o tema Criptografia no Ensino Fundamental; 

7. Modelo dos Campos Semânticos – Aritmética. Produção de tarefas para a sala de aula para o 6º ano do Ensino Fundamental. 

Seis trabalhos, dos oito aprovados, estão ligados a grupos de pesquisa das Universidades que fizeram parte do GT2 do V SIPEM. Seis trabalhos foram apresenta-
dos com autoria do pesquisador e do orientador e dois foram com autoria do pesquisador sem autoria do orientador. 

As Universidades que participaram do GT2 foram: UNIPAMPA, UNESP-Rio Claro, ULBRA/RS, UFPE, UNIBAN- SP, UFMG, UEPA, UFJF. 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA/RS) e José Luiz Magalhães (UFMS) 

Representante na Comissão GT: 

Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA/RS) 

Ações planejadas para o próximo triênio (2012-2015): 

Publicar um livro com os trabalhos apresentados no V SIPEM; buscar manter comunicação entre os interlocutores e participantes do GT2 entre os SIPEM; divul-
gar os resultados do V SIPEM, no GT2, no site da SBEM (inclusive fotos do grupo); agendar uma reunião no XI ENEM. 

3 . GT O3 – Educação Matemática no Ensino Médio 

Coordenação 2009-2012: Nelson Pirola (UNESP) e Márcio da Silva (UFMS) 

Histórico: 

Até o IV SIPEM os Grupos de Trabalho de Educação Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental, GT 02 e o GT 03 - Educação Matemática no Ensino Médio 
constituíam um único GT. Por indicação desse GT, e que foi aprovada pela Assembleia do IV SIPEM,  ele foi  desmembrado em dois GTs. 

Atividades desenvolvidas no triênio 2009-2012: 

No V SIPEM, a coordenação eleita propôs a continuidade das discussões de temas relacionados às pesquisas na área da Educação Matemática no Ensino Médio. 
Como os participantes eram provenientes de vários estados, foi sugerida pela coordenação do GT 02 e 03 a criação de um ambiente de discussão que se daria 
por meio da plataforma moodle. A professora Claudia Lisete Oliveira Groenwald criou esse ambiente e solicitou que todos os integrantes se cadastrassem, pois 
teríamos um ambiente para os anos finais do Ensino Fundamental e outro para o Ensino Médio. Entretanto, o não cadastramento dos membros inviabilizou a 
continuidade dos trabalhos.  

O que se percebe é uma rotatividade muito grande dos membros do GT, que é interessante do ponto de vista de agregar mais pesquisadores e ampliar qualitati-
vamente as discussões acerca do(s) objeto(s) de estudo do GT, entretanto, quando a grande maioria dos membros não participa, o que se deu nesse V SIPEM 
(somente 03 membros tinham participado do IV SIPEM), as discussões não avançam para além do SIPEM. 

Organização do GT3 e apresentações no V SIPEM: 

Houve a contribuição dos seguintes pareceristas, que avaliaram os trabalhos: Célia Carolino Pires (PUC/SP), Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA), Marcelo 
Proença (UEM), Márcio Silva (UFMS), Marcelo Câmara dos Santos (UFPE), Maria Elizabete Kochhann (UNEMAT), Maria Cristina Maranhão (PUC-SP), Nelson Pirola 
(UNESP), Paula Baltar Bellemain (UFPE) e Rosinalda Teles (UFPE). 

O cronograma de apresentações, bem como a dinâmica das sessões de apresentação e discussão de trabalhos foram enviadas, via e-mail, a todos os autores dos 
nove trabalhos aprovados. Cada autor teve vinte e cinco minutos para apresentar seu trabalho, seguidos de vinte e cinco minutos para debate. 

Merise Maria Maciel, da UFRN, não compareceu ao Grupo de Trabalho, portanto tivemos oito apresentações ao todo. 

Os artigos apresentados foram: 

Pela criação de um GT sobre currículos de matemática, no SIPEM - Célia Maria Carolino Pires (PUC/SP) 

O currículo de matemática para o ensino médio frente à diversidade de caminhos formativos - José Carlos Oliveira Costa (CUFSA) e Vinício de Macedo Santos 
(USP) 

Cálculo diferencial e integral no ensino médio: um ensaio teórico - Marcio Antonio da Silva (UFMS) 

Funções trigonométricas: conhecimentos prévios dos estudantes do ensino médio - Márcia Regina Ramos Costa Ribeiro (PUC-SP) e Armando Traldi Júnior (IFSP) 

Obstáculos na compreensão de frações por alunos da educação básica - Cleusiane Vieira Silva (UESB) e Ana Paula Perovano dos Santos Silva (UESB) 

A experiência escolar de alunos jovens e adultos e sua relação com a matemática - Carla Cristina Pompeu (USP) 

Construção de objeto de aprendizagem para o reconhecimento de uma cônica - Adilson Lopes de Oliveira (PUC-MG), Dimas F. de Miranda (PUC – MG) e João 
Bosco Laudares (PUC – MG) 

Construtivismo no ensino de funções trigonométricas: limites e possibilidades - Luciane Santos Rosenbaum (PUC-SP) 
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As principais atividades desenvolvidas pelo GT durante o V SIPEM foram: 

Discussões dos trabalhos no que tange ao referencial teórico, à metodologia e às contribuições para a pesquisa em Educação Matemática; 

Discussão sobre a reorganização dos GT e indicação de um representante para compor a Comissão que proporá a normatização da criação, extinção e aglutina-
ção de Grupos de Trabalho da SBEM. 

Discussão da Resolução nº 1 da SBEM sobre os critérios para eleição de coordenador de GT; 

Discussão da nova Reformulação do Ensino Médio. 

Eleição da nova coordenação do GT. 

Características dos trabalhos apresentados: 

Após todas as apresentações, o grupo discutiu as congruências entre os trabalhos apresentados. Houve consenso, entre os participantes, que os artigos poderi-
am ser classificados em dois blocos: (i) pesquisas que envolvem questões curriculares no Ensino Médio (artigos 1, 2, 3 e 6) e (ii) pesquisas sobre processos de 
ensino e aprendizagem de temas matemáticos do Ensino Médio (artigos 4, 5, 7 e 8). 

Durante as apresentações, verificamos uma variedade de aportes teóricos utilizados na pesquisa. Dentre os pesquisadores citados como fundamentação teórica 
dos trabalhos, destacamos: Gimeno Sacristán, Doll Jr., Bishop, Hardt, Negri, Skovsmose, Simon, Brousseau, Ausubel, Poso, Vygotsky, Granell, Charlot, Lave, Wen-
ger, Lacasa, Coll e Zeichner. 

Todas as pesquisas apresentadas optaram por uma abordagem metodológica qualitativa. Quanto à tipologia, podemos classificá-las como: ensaio teórico, análise 
documental, estudo diagnóstico, estudo de caso, pesquisa de campo ou observação participante. 

Discussão sobre a reorganização dos GT: 

Já no IV SIPEM, realizado em 2009, as coordenadoras do GT3 (Maria Cristina Maranhão e Silvia Dias Machado) relataram a necessidade de criação de um GT 
sobre EAD. Enfatizamos a urgência de criação de tal grupo, pois novamente recebemos trabalhos sobre essa temática. 

Boa parte das pesquisas apresentadas tratou do tema “currículo”, caracterizando uma demanda pela criação de um GT que aborde as questões curriculares.  

O Grupo reconhece a dificuldade dessa discussão de reorganização dos GTs, pois qualquer que seja a estrutura sugerida, sempre haverá outros olhares que 
poderão apontar diferentes formatações. Entretanto, parece haver consenso de que se devem identificar grandes temas (conteúdos/objetos de pesquisa) que 
sejam aglutinadores. Por exemplo:  

a –  Currículo e Avaliação; 

b –  Processos de Ensino e Aprendizagem de Matemática 

c –  Formação de Professores 

d – Epistemologia da Educação Matemática 

Esses temas poderiam ser levantados a partir de um mapeamento realizado com pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, dando continuidade ao trabalho de 
mapeamento desenvolvido por Dario Fiorentini. 

Discussão sobre a Resolução nº 1 da SBEM: 

A Resolução foi lida por todos os integrantes do Grupo. A partir de seus critérios foram identificados os possíveis candidatos à coordenação do GT. 

Discussão da Nova Reformulação do Ensino Médio: 

Não houve tempo para a discussão da Nova Reformulação do Ensino Médio. Considerando que se trata de uma temática complexa, demandando tempo para a 
discussão, decidiu-se que esse assunto seria discutido virtualmente. 

Representante na Comissão GT: 

A indicada pelo GT foi a professora Célia Maria Carolino Pires, considerando toda a sua trajetória de vivência na SBEM, participando da criação do SIPEM e dos 
Grupos de Trabalho e por ter sido coordenadora de GT durante duas gestões. Além disso, nesse V SIPEM a professora Célia apresentou um trabalho trazendo 
várias justificativas que embasam a criação de um GT, justificativas essas que poderiam balizar as discussões da comissão. 

Coordenação para o próximo triênio: 

Márcio Antônio da Silva (UFMS) e Nelson Pirola (UNESP). 

Algumas propostas da nova coordenação: 

Criação de um blog que serviria como canal de comunicação entre professores de Matemática do Ensino Médio e a SBEM. A página seria alimentada com resulta-
dos de pesquisa e textos que estimulariam o debate sobre aspectos relacionados ao currículo e ao ensino e aprendizagem de temas matemáticos, desta etapa da 
escolaridade. Também serviria como um meio de informar os integrantes do GT3 sobre cronogramas, decisões da SBEM e da própria coordenação do GT, entre 
outros assuntos. 

Encaminhar e coordenar o processo de construção de um livro do GT3, proposta essa feita pela coordenação da gestão 2009-2012. Nos encontros do GT3, duran-
te a realização do V SIPEM, o grupo de pesquisadores que apresentou os oito trabalhos decidiu reformular os artigos, de acordo com as sugestões feitas nas 
apresentações, e encaminhá-los para a coordenação, a fim de construir uma obra com data de publicação a ser definida. O processo de contato com a Editora 
seria feito pela SBEM. 

Discussão virtual sobre a Reformulação do Ensino Médio. 
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4 . GT 04 – Educação Matemática no Ensino Superior 

Coordenação 2009-2012: Maria Clara Frota (PUC-MG) e Barbara Bianchini (PUC-SP) 

Neste V SIPEM, tivemos 15 trabalhos aprovados para apresentação e publicação e cinco apenas para publicação nos Anais. No primeiro dia de traba-
lho, a reunião do grupo contou com 35 participantes e no segundo 30. 

Ações realizadas pelo GT no triênio 2009-2012: 

Produção de um segundo livro com pesquisas desenvolvidas por membros do GT, com lançamento previsto para 2013; 

Participação dos membros do GT em outros eventos, dentre os quais: ENEM 2010 (mesa redonda); RELME 2012 (mesa redonda); CIAEM 2011 
(participação de alguns membros e reunião para deliberações referentes à produção do livro do GT). 

Entre o IV e o V SIPEM, o grupo realizou discussões virtuais. 

Temáticas discutidas pelo GT no V SIPEM: 

O processo de ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral, sendo que nesta temática foram apresentados trabalhos tratando dos seguin-
tes aspectos: 

A transição do Ensino Médio para o Superior; 

O Cálculo na graduação em Matemática; 

O uso da Modelagem Matemática nos cursos de serviço; 

O processo de ensino e aprendizagem de Geometria Analítica; 

O processo de aprendizagem de Álgebra; 

A disciplina de Análise na Licenciatura em Matemática; 

A formação geométrica dos licenciandos em Matemática. 

Análise de erros, sendo que nesta temática foram apresentadas pesquisas referentes à: 

Análise Combinatória; 

Formação Inicial e Continuada; 

Licenciatura em Matemática; 

A Educação Matemática na Especialização em Psicopedagogia; 

A Neurociência Cognitiva e o Pensamento Matemático Avançado; 

A habilidade de visualização em Geometria Espacial; 

Um estado da arte a respeito de inequações no Ensino Superior. 

Discussões realizadas no GT: 

A necessidade de se refletir a respeito da identidade das disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral e de Análise Matemática; 

Como divulgar as pesquisas realizadas no GT? 

Ao longo de algumas das apresentações realizadas neste evento, pudemos observar desdobramentos de pesquisas já apresentadas nesse GT em ou-
tras edições do SIPEM. 

Planos para o próximo triênio: 

Refletir a respeito da importância de discussões temáticas, no GT, e da necessidade do grupo se posicionar em relação a temas em destaque nas pes-
quisas realizadas; 

Repensar a dinâmica de funcionamento do GT para o próximo SIPEM; 

Buscar caminhos para a produção de um número temático sobre a Educação Matemática no Ensino Superior, em periódico da área; 

Reflexões a respeito de como divulgar as pesquisas realizadas entre professores e não exclusivamente entre pesquisadores;  

Incentivo a participação dos membros do GT em eventos regionais, nacionais e internacionais. 

Coordenação do GT para o triênio 2012-2015: 

Barbara Bianchini (PUC-SP) e José Carlos Leivas (UNIFRA). 

Representante na Comissão GT:  

Barbara Bianchini (PUC-SP). 

www.sbembrasil.org.br 
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5 – GT 05 – História da Matemática e Cultura 

Coordenação 2009-2012: Maria do Carmo Domite (USP) e Cristiane 

 Coppe de Oliveira (UFU) 

Pareceristas: Alexandrina Monteiro, Benerval Pinheiro Santos, Cristiane Coppe de Oliveira, Daniel Clark Orey, Maria do Carmo Santos Domite, Milton 
Rosa, Sônia Maria Clareto, Wanderleya Nara Gonçalves Costa. 

Relato da dinâmica de seleção de trabalhos para apresentação: 

As coordenadoras explicaram como funcionou a dinâmica de seleção de trabalhos para o GT, apontando que foi realizada automaticamente pelo siste-
ma do congresso, a partir das notas enviadas pelos pareceristas. Além disso, indicaram que, para esta edição do evento, foram submetidos 22 traba-
lhos, dos quais 18 foram aceitos para composição dos Anais e 15 para apresentação. 

Relato da dinâmica de trabalho no grupo: 

Os textos foram enviados, com antecedência, para todos os componentes do grupo para que pudessem realizar a leitura. As coordenadoras – Maria do 
Carmo S. Domite e Cristiane Coppe de Oliveira –  fizeram uma divisão prévia dos textos, indicando dois “comentaristas” para cada texto, encarregados 
de promover a discussão, após a apresentação dos trabalhos. Tal divisão foi reformulada duas vezes, porque alguns apresentadores e comentaristas 
avisaram que não estariam presentes no SIPEM. 

Dinâmica de trabalho previamente estabelecida: 

Tempo de apresentação para cada trabalho: 20 minutos 

Tempo para os comentaristas e para a discussão aberta em toda a sala: 15 minutos 

Dinâmica de organização dos trabalhos 

A partir da discussão dos trabalhos, buscou-se organizá-los em torno de eixos temáticos que foram se configurando nas relações de semelhança entre 
eles. 

Eixos Temáticos 

1) História e discursos  

Discutiu-se sobre discursos na História da Matemática em duas vertentes. Na primeira, buscou-se uma desconstrução de nomeações consagradas 
sobre conceitos matemáticos na História da Matemática canônica. Na segunda, trabalhou-se a construção de uma imagem para um membro notável 
na História da Matemática, a partir dos discursos sobre ele proferidos. 

Pesquisa Autores 

Cortes de Dedekind? Uma discussão sobre as abordagens de Dedekind e 
Tannery 

Luciana Felix da Costa Santos (UFRJ) 

Os diferentes discursos na formação de uma imagem de Joaquim Gomes de 
Souza (1829-1864) 

Irene Coelho de Araujo (Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul/UEMS) 

2) História da Matemática e Pedagogia 

Foram apresentados modos de utilização da História da Matemática como método de ensino e aprendizagem, elencando suas potencialidades, como 
motivação e aprendizagem significativa. 

Pesquisa Autores 

Potencialidades pedagógicas da história da matemática em atividades 
relacionadas aos números inteiros 

Ana Catarina Cantoni Roque (Instituto Federal de Minas Gerais/IFMG) 

A construção de função através da história da matemática Paulo Roberto Castor Maciel (Centro Universitário Serra dos Órgãos 
/UNIFESO) e Tereza Fachada Levy Cardoso (Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica Celso Suckow da Fonseca/CEFET-RJ) 

3) Educação Indígena 

Discutiu-se a situação das crianças e dos jovens indígenas Paresí e Kaingang em escolas indígenas e em escolas não indígenas, apresentando os confli-
tos da dinâmica do encontro cultural.  

Pesquisa Autores 

Da aldeia para a cidade: a matemática da etnia paresí e a inserção escolar 
indígena 
  

Eulina Coutinho Silva do Nascimento (Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro/UFRRJ), Jose Roberto Linhares de Mattos (Universidade 
Federal Fluminense/UFF) e Marcos Paulo Souza da Silva (Instituto 
Federal de Mato Grosso / Cuiabá/IFMT) 

Posição de fronteira e produção de significados na educação matemática 
indígena 

Luci Teresinha Marchiori dos Santos Bernardi (Universidade Comuni-
tária da região e Chapecó/Unochapeco), Ademir Donizeti Caldeira 
(Universidade Federal de São Carlos/UFSCar) e Claudia Glavam Duarte 
(Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC) 

http://sipem-sbem.lematec.net/communications/index.php
http://sipem-sbem.lematec.net/communications/index.php
http://sipem-sbem.lematec.net/communications/index.php
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4) Arte, Matemática e Pedagogia 

A arte foi apresentada como possibilidade de inserção no currículo matemático na Escola Básica, enfatizando processos criativos dos educandos. 

Pesquisa Autores 

Ateliê de matemática: arte e currículo Manoel Lima Cruz Teixeira (Universidade Federal do Rio de Janeiro/ 
UFRJ) 

5) Epistemologia e Etnomatemática 

Nesse eixo foram discutidas possibilidades etnográficas para a Etnomatemática e estudos que envolvem dinâmicas de encontros culturais, tomando a 
relação sujeito-objeto como uma totalidade.  

Pesquisa Autores 

Descrevendo uma prática matematicamente: uma possibilidade etnográfi-
ca para a etnomatemática. 

Roger Miarka (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

/Unesp) 

6) História da Educação Matemática  

Foram apresentados dois movimentos presentes na História da Educação Matemática, envolvendo o período colonial e o movimento da matemática 
moderna. A discussão encaminhou-se na direção de questionar a caracterização de metodologias de pesquisa. 

   Pesquisa Autores 

História do desenvolvimento da matemática e cultura no brasil colonial Cláudio Márcio Ribeiro Magalhães e Valdir Carlos da Silva 

Movimento modernizador da matemática secundária nos livros didáticos 
de Stávale e Sangiorgi 

Marcelo Ataide Silva (Universidade Estadual de Feira de Santana-
/UEFS), Jonson Ney Dias da Silva (Universidade Estadual de Feira de 
Santana/UEFS) 

Coordenação para o próximo triênio (2012-2015): 

Cristiane Coppe de Oliveira (UFU) e Wagner Valente (UNIFESP) 

Representante na Comissão GT: 

Cristiane Coppe de Oliveira (UFU) 

Desdobramentos: 

 - Busca pela organização de produções coletivas e individuais a partir dos trabalhos e discussões apresentados no GT; 

 - Instituição de uma lista de discussão composta pelos membros do GT para manter o canal de comunicação e dinamizar o processo de 
ações futuras do grupo; 

 - Indicação de um encontro dos membros do GT no XI ENEM para discussão sobre as diretrizes estruturais dos grupos de trabalho da SBEM 

6. GT 06 – Educação Matemática: Novas Tecnologias e Educação a Distância 

Coordenação 2009-2012: Mauricio Rosa (ULBRA), Marcelo Almeida Bairral (UFRRJ) e Rúbia Barcelos Amaral (UNICAMP) 

Ações realizadas pelo GT no triênio passado (2009- 2012): 

Criação do site do GT 06 < http://mauriciomatematica.wix.com/gt06-sbem#!home/mainPage> 

Realização do I Fórum Educação Matemática, Tecnologias Informáticas e Educação a Distância: “Discutindo Políticas Públicas para o uso de Tecnologias 
da Informação e Comunicação na Educação Matemática”. 

Relato completo no Boletim SBEM Nº17 

< http://www.sbembrasil.org.br/files/Boletim17.pdf> 

 Consolidação do conselho consultivo do GT 06 para avaliação dos artigos do SIPEM, dos artigos dos livros a serem publicados e dos periódicos 
especiais que venham a ter a chamada realizada a partir do GT. 

 Criação da lista de discussão própria do GT 06. Por meio da lista, informações a respeito da SBEM, discussões sobre temáticas ligadas ao GT, assim 
como, decisões de mesma natureza foram tomadas pelo grupo. 

 Reuniões do GT nos simpósios, encontros e congressos de Educação Matemática em que, pelo menos, um dos membros da coordenação partici-

pou (ENEM/ 2010, ANPEd/ 2011, CIAEM 2011). 

 A publicação de toda e qualquer decisão a ser contemplada ou solicitada pela diretoria da SBEM e, quando possível,  a solicitação foi levada à 

discussão do grupo, por meio da lista. 

 Foi promovida a interação com o GT de Educação Matemática da ANPEd. 

 

http://sipem-sbem.lematec.net/communications/index.php
http://mauriciomatematica.wix.com/gt06-sbem#!home/mainPage
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Temáticas discutidas no grupo e debates a respeito das mesmas: 

O GT 06 recebeu 20 artigos para avaliação, dos quais sete foram aprovados para apresentação e publicação. Cada um destes artigos foi avaliado por 
dois pareceristas, preferencialmente, de estados diferentes daquele que o autor se vincula.  

Pontos sugeridos ao debate: 

- critérios para avaliação, o que implica na aprovação ou reprovação de cada artigo; 

- critérios específicos para avaliação dos artigos do GT; 

- sugestão de elaboração de uma ementa para o GT; 

- sugestão de disponibilizar a ficha de avaliação para os possíveis autores de artigos no site do SIPEM; 

- sugestão que os critérios de avaliação dos artigos empreendam vínculos com a proposição da ANPEd e do PME; 

- sugestão de formato para a próxima sessão do GT: debatedores no sentido de realmente haver uma leitura prévia dos artigos para o VI SIPEM. 

Sistemática: Os apresentadores possuíram 25 minutos para apresentação, seguidos de 25 minutos para discussão com os demais integrantes do grupo. 

Discussão de cada trabalho: 

Os participantes debateram os trabalhos de forma a apontar aspectos teóricos, metodológicos e epistemológicos decorrentes das especificidades de 
cada artigo. Nesse sentido, tecemos considerações sobre as discussões de cada artigo. 

Formação continuada de professores e a EaD: uma análise de pesquisas em educação matemática - Esta pesquisa retratou o estado da arte de pes-
quisas em Educação a Distância, no âmbito da formação continuada, em seis universidades do Estado de São Paulo. Pesquisa concluída de mestrado. 

Pesquisa-Formação: o uso de tecnologias no ensino da matemática nos anos iniciais - Esta pesquisa contemplou a discussão de um processo de for-
mação vivido por professores dos Anos Iniciais com o SuperLogo. Pesquisa de doutorado. 

A tutoria na formação de modelagem a distância: uma compreensão bernsteiniana - Este artigo contemplou a discussão do papel do tutor-professor 
na modalidade EaD numa disciplina de modelagem matemática. Pesquisa de mestrado  

A Matemática no Ambiente Virtual Mathemolhes – Este artigo contemplou a discussão das potencialidades matemáticas derivadas de atividades em 
um ambiente virtual específico. Pesquisa na Instituição. 

KLOGO: professores e a (re) construção do paralelogramo – Este artigo retratou processos de (re) construção de conceitos de paralelogramo por 
professores do Ensino Fundamental via software. Pesquisa de Mestrado. 

Feedback de Estudantes sobre HQs Matemáticas Interativas: contribuições para o Design Instrucional – Este artigo agregou discussões sobre o pro-
cesso depurativo, a ação de aprendizagem e a experiência estética vividos por estudantes na experimentação de Histórias em Quadrinhos Matemáticas 
Interativas. Pesquisa derivada do Projeto Universal do CNPq. 

Tecnologias de Informação e Comunicação e Tarefas Investigativas: possibilidades – Retratou possibilidades de provocar uma matemática diferente 
por meio de tarefas investigativas com o software GeoGebra. Pesquisa na Instituição. 

Decisões tomadas no grupo no que diz respeito à divulgação – entre pesquisadores e professores – dos resultados de pesquisa obtidos e discussões 
efetuadas: 

Editoração de um número especial da Revista Acta Scientiae (http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/index) com artigos ampliados resultantes 
das pesquisas apresentadas no V SIPEM. 

Segundo Livro do GT que trate de pesquisas atuais sobre Tecnologias Digitais e Educação a Distância (aberto à submissão de todos os membros que 
apresentaram algum trabalho no GT no decorrer dos cinco SIPEM). 

Ações planejadas para o próximo triênio (2012-2015): 

Alterar a dinâmica de discussão para o próximo SIPEM.  

Criar forma de padronização da avaliação entre os pareceristas do GT. 

Realizar o Estado da Arte do grupo – a partir do estudo de Bicudo em relação aos trabalhos apresentados no GT no decorrer dos SIPEMs. 

Realizar o II Fórum de Tecnologias. 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Rúbia Barcelos do Amaral – UNICAMP (SP) e Maria Madalena Dullius – UNIVATES (RS) 

Representante na Comissão GT: 

Rúbia Amaral - UNICAMP 

Outras questões relevantes do GT: 

Pela primeira vez o GT teve um clima harmônico de discussão e interação em relação às pesquisas apresentadas e em relação ao que se deseja en-
quanto grupo de trabalho. Isso sugere que houve um amadurecimento enquanto grupo. 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/index
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7. GT 07 – Formação de professores que ensinam Matemática 

Coordenação 2009-2012: Cármen Passos (UFSCAR), Armando Traldi Júnior (IFSP) e Nielce Costa (UNIBAN) 

As atividades do GT-7 tiveram início no primeiro semestre de 2012, com a comunicação aos participantes do grupo sobre a composição da equipe de 
pareceristas ad hoc que avaliariam os trabalhos encaminhados ao GT. 

Nesse mesmo semestre, encaminhamos por meio de e-mail do grupo GT-7 o comunicado de como seria a organização do GT-7 no SIPEM, pedindo aos 
membros que se habilitassem a emitir os pareceres.   

Inscreveram-se 22 pesquisadores, e todos se tornaram pareceristas do V SIPEM: Alessandro Jacques Ribeiro (UFABC), Ana Cristina Ferreira (UFOP), 
Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes (IFSP), Armando Traldi Júnior (IFSP), Cármen Lucia B. Passos(UFSCar), Celi Espasandin Lopes (UNICSUL), Edda Curi 
(UNICSUL), José Ronaldo Melo (UFAC), Liane Teresinha Wendling Roos (UFSM), Maiza Lamonato (UFSCar), Marcos Rogerio Neves (UESC), Maria Auxilia-
dora Bueno Andrade Megid (PUC-Campinas), Maria Deusa Ferreira da Silva (UESB), Maria Teresa Menezes Freitas (UFU), Nielce Meneguelo Lobo da 
Costa (UNIBAN), Patrícia Sandalo Pereira (UFMS), Patricia Rosana Linardi (UFSCar), Regina Célia Grando (USF), Váldina Gonçalves da Costa (UFTM), 
Vanessa Dias Moretti (UNIFESP), Wania Tedeschi (IFSP), Willian Beline (UNESPAR). 

Os pareceristas fizeram o cadastro no site do evento e tiveram acesso aos trabalhos e à ficha de avaliação. A determinação de critérios para avaliação 
dos trabalhos iniciou-se no IV SIPEM e foi feita uma discussão por e-mail, principalmente no primeiro semestre, entre os membros do grupo GT-7, com 
informações trazidas pela coordenação. Entre os critérios específicos do GT, definiu-se que o trabalho deveria ser resultado de pesquisa concluída ou 
trabalho com a problemática bem definida, objetivos claros, com os dados já analisados e conclusão consistente. Ainda foi indicado ao parecerista que 
se o texto não contemplasse a temática relacionada à formação de professores, poderia ser sugerida a apreciação do texto por outro GT.  

A dinâmica de avaliação dos trabalhos foi mantida, isto é, os artigos foram avaliados por dois pareceristas e, em caso de discrepância, por um terceiro 
avaliador. A sugestão do grupo para aperfeiçoamento da ficha de avaliação foi a de solicitar ao avaliador que escrevesse justificativas de aceite ou de 
recusa, com um número mínimo de 500 caracteres.  

Para o V SIPEM, o GT 7 recebeu 55 artigos, em 6 deles foi possível identificar, pelo resumo, que tratavam de temática de outros GTs, e, assim sendo, 
foram encaminhados pela coordenação geral para esses GTs. Os outros 49 trabalhos foram avaliados, sendo que 25 foram recusados, 15 aprovados 
para apresentação e publicação e 9 aprovados apenas para publicação. Ressaltamos que dois autores de um trabalho aprovado para apresentação não 
compareceram e não anunciaram, com antecedência, a não participação, impedindo que fossem substituídos por outro trabalho aprovado.  

Depois do processo de avaliação, foi realizada pela coordenação do GT a organização dos trabalhos a serem debatidos em quatro grupos. Para cada 
grupo um debatedor foi convidado, o qual tinha como função propor questões acerca dos trabalhos, destacando: a questão investigativa, o aspecto 
teórico-metodológico e os resultados da pesquisa. Os trabalhos foram agrupados a partir da leitura dos resumos, de modo a favorecer os debates no 
grupo e a produção de uma síntese sobre os trabalhos apresentados.   

A dinâmica das apresentações começou pelo comentador que estabeleceu as relações entre as pesquisas, seguidos de cinco minutos para os autores 
comentarem o parecer do debatedor, e vinte minutos para discussão coletiva. 

A divisão dos grupos ficou estabelecida da seguinte forma: 

GRUPO A – DEBATEDOR:  Nielce Meneguelo  Lobo da Costa 

Nº Título do trabalho Autor 

1 A ressignificação do estágio supervisionado na formação do professor de 
matemática da UFG 

Zaira da Cunha Melo Varizo (UFG) e Luciana Parente Rocha 
(UFG) 

2 A reflexão no estágio supervisionado dos cursos de matemática da Universi-
dade Estadual de Goiás 

Ana Paula Magalhães (UEG) 

  

3 Prática como componente curricular: uma proposta para a licenciatura em 
matemática 

Kely Fabricia Pereira Nogueira (UFMS) e Patrícia Sandalo 
Pereira (UFMS) 

GRUPO B – DEBATEDOR: Armando Traldi Júnior 

Nº Título do trabalho Autor 

4 Professores de matemática do ensino médio: evidências da cultura da per-
formatividade 

Vanessa Franco Neto (UFMS) e Marcio Antonio da Silva 
(UFMS) 

5 Conhecimento matemático para o ensino de equação: algumas implicações 
para a formação do professor de matemática 

Alessandro Jacques Ribeiro (UFABC) 
  

6 Gênese de saberes da docência em matemática de professores formadores Elizabeth Cardoso Gerhardt Manfredo (UFPA) – não compa-
receu 

7 Concepções sobre a matemática mobilizadas por professores de licenciatu-
ras 

Ricardo Lisboa Martins (UFAL) e Iranete Maria da Silva Lima 
(UFPE) 
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GRUPO C – DEBATEDOR: Anemari Roesler Luersen V. Lopes 

Nº Título do trabalho Autor 

8 A formação matemática de professores da educação primária na Espanha: 
contribuições para a realidade brasileira 

Reginaldo Fernando Carneiro (UFSCar); Cármen Lucia Bran-
caglion Passos (UFSCar) e Jose Luis Lupiáñez (UGR) 

9 Formação de professores: conhecimentos didáticos e pedagógicos sobre o 
conteúdo de tratamento da informação nos anos iniciais 

Neura Maria De Rossi Giusti; (ULBRA) e Jutta Cornelia 
Reuwsaat Justo (ULBRA) 

10 O pensamento geométrico em movimento: o caso Marta Cirléia Pereira Barbosa (IFMG) e Ana Cristina Ferreira 
(UFOP) 

11 Marcas formativas: uma memória revisitada Bruna Dias de Carvalho (UFJF) 

GRUPO D - DEBATEDOR: Celi Espasandin Lopes 

Nº Título do trabalho Autor 

12 Professores de matemática em momentos de mudanças Wagner Ahmad Auarek (UFMG) 

13 O professor de matemática em início de carreira e sua constituição profissio-
nal 

Adair Mendes Nacarato (USF) 

14 Grupo de estudos e o professor de matemática: revendo a prática no con-
texto escolar 

Maria Elisabette Brisola Brito Prado (UNIBAN); Nielce Me-
neguelo Lobo da Costa (UNIBAN) 

15 Processos de compreensão na constituição do professor de matemática em 
vivência de estágio supervisionado 

Marta Cristina Cezar Pozzobon (UNIJUÍ); Isabel Koltermann 
Battisti (UNIJUÍ); Cátia Maria Nehring (UNIJUí) 

Questões suscitadas no grupo durante o V SIPEM: 

1) Delimitação acerca da temática relacionada à Formação de Professores, destacando o objeto de pesquisa deste campo de investigação e os referen-
ciais metodológicos relacionados a esta temática.  

2) Currículo dos cursos que formam professores que ensinam Matemática na Educação Básica, contemplando a discussão acerca dos conhecimentos 
necessários ao professor que ensina Matemática e as diferentes especificidades de cursos e público (indígena, do campo, e outros). Também questões 
relacionadas ao entendimento da prática de ensino como componente curricular.  

3) Impacto do investimento público na formação de professores (Pro-letramento, PIBID, Pro-docência, Profmat, e outros). 

4) Estudos relacionados ao estágio no lócus escola, com os diferentes atores envolvidos (professor-supervisor, gestão, estudante da licenciatura e da 
educação básica). Também as contribuições de projetos, tipo PIBID, para novas compreensões de estágio na formação de professores. 

5) Causou estranhamento que entre as pesquisas aprovadas, nenhuma contemplasse a temática formação de professores na modalidade a distância.  

Sugestões para organização do próximo SIPEM: 

1) Manter a dinâmica de debatedor, estimulando a leitura dos trabalhos antes do evento. 

2) Repensar o número de trabalhos, pois 7 horas e meia para 14 trabalhos  não foram suficientes, faltou tempo para debate dos trabalhos e para ou-
tras discussões pertinentes ao GT-7.  

3) Em decorrência do item anterior, sugerimos a criação de espaço no SIPEM para “agenda de pesquisas dos GT”. Por exemplo, discussão de propostas-
/planejamento de pesquisas em rede pelos membros GT de diferentes instituições e estados federados do país.  

4) Criação de um espaço para apresentação de um tema escolhido a partir de demandas identificadas pelos membros do GT durante o V SIPEM, para 
que fosse debatido no VI SIPEM. A sugestão para a dinâmica deste espaço é a seguinte: escolhido pelos membros do GT-7 um tema de interesse, abre-
se um convite público para pesquisadores submeterem seus textos nesta temática escolhida; a coordenação do GT convida um/a pesquisador/a espe-
cialista nessa temática para conduzir as discussões a partir dos textos encaminhados. O produto desse debate poderá ser a organização de um número 
temático a ser submetido a um periódico ou a organização de um livro.  

5) Criação de um espaço para exposição de pôsteres, em ambiente coletivo e de convívio no VI SIPEM, para os grupos de pesquisas de todos GT pode-
rem socializar com os pesquisadores da área da Educação Matemática as pesquisas e os projetos em desenvolvimento. 

6) Proposta de mesa-redonda coordenada pelos GT - Formação de Professores, Anos Iniciais, Ensino Superior e Tecnologias, para debater os conheci-
mentos necessários aos professores que ensinam Matemática. 

Ações planejadas para o triênio (2012-2015): 

1) Organização de livro a partir das temáticas que emergiram das discussões no V SIPEM ( Metodologias de Pesquisa em Formação de Professores, 
Estágio e Prática de Ensino, Formação do Formador  de Professores, Formação do Professor do Campo). 

2) Organização dos fóruns de licenciatura regionais e nacional, no âmbito do GT de Formação de Professores. O nacional poderia ser atrelado ao SI-
PEM, facilitando a participação de representantes de todos os estados federados. 

3) Atualização do mapeamento dos Grupos de Pesquisa que tem como um dos objetivos a Formação de Professores que Ensinam Matemática.  

4) Participação do GT-7 no II Seminário de Princípios Balizadores da Pesquisa em Educação Matemática, discutindo metodologias emergentes e recor-
rentes da pesquisa no campo da formação de professores que ensinam Matemática – (08 e 09 de março/2013  - Unicamp). 

5) Proposta de mesa-redonda para o próximo Enem com a temática: Relações entre os espaços escolares e a formação de professores. 
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Ações realizadas no triênio 2010-2012: 

1) Elaboração de parâmetros para realização dos fóruns estaduais de Licenciatura em Matemática. 

2) Planejamento e organização do III Fórum das Licenciaturas em Matemática do Estado de São Paulo, ocorrido no dia 21/10/2010, na UFSCAR, que 
contou com representantes de 26 instituições do Ensino Superior. Foram promovidas duas mesas-redondas: uma delas sobre “Formação de professo-
res que ensinam Matemática” sob a coordenação do Prof. Dr. Dario Fiorentini, da FE/Unicamp, essa mesa contou com a participação da Profa. Dra. 
Bernardete Angelina Gatti – Fundação Carlos Chagas; a outra mesa foi sobre “Desafios e Perspectivas das Licenciaturas de Matemática em diferentes 
IES”, coordenada pela Profa. Dra. Cármen Passos (UFSCar), com a participação do Prof. Dr. Armando Traldi Junior (Instituto Federal de São Paulo e da 
Pós-graduação em Educação Matemática da PUC-SP) e da Profa. Dra. Maria José Ferreira Silva, docente da PUC-SP.  

3) Participação da organização, na comissão científica e com membros do GT como pareceristas Ad Hoc do X ENEM, realizado em Salvador em 2010. 

4) Coordenação de uma mesa-redonda durante o X ENEM (2010) sobre “O estágio supervisionado na formação inicial dos professores de Matemática”. 

5) Planejamento e organização do IV Fórum Nacional das Licenciaturas em Matemática, ocorrido em 15 e 16 de abril/2011, na USP, que contou com 
representantes do Distrito Federal e dos seguintes estados:  Acre, Mato Grosso, Santa Catarina, Tocantins, Rio de Janeiro  São Paulo, Sergipe, Rondô-
nia, Pernambuco, Rio Grande do Sul , Alagoas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo,  Bahia, Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará, Paraíba, 
Amazonas e Minas Gerais (Relatório disponibilizado no site da SBEM). 

6) Participação na Comissão Paritária SBEM/SBM dos membros do GT7 (Ana Cristina Ferreira e Armando Traldi Júnior), com a finalidade de elaborar 
um documento de subsídio para discussões do currículo dos cursos de Licenciatura em Matemática. Este trabalho foi finalizado e encaminhado para as 
presidências das duas sociedades. 

7) Participação no comitê científico e com membros do GT pareceristas Ad Hoc no V SIPEM (2012). 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Ana Cristina Ferreira, da UFOP (MG), Armando Traldi Júnior (IFSP) e Celi Lopes (UNICSUL). 

Representante na Comissão GT: 

Ana Cristina Ferreira.   

Outro Comentário: 

Os membros do GT parabenizam a coordenação do V SIPEM pelo sucesso e qualidade do evento, destacando a escolha do local, que possibilitou uma 
maior aproximação dos membros da SBEM e também pela forma carinhosa e afetiva com que fomos recebidos.   

8. GT 08 – Avaliação em Educação Matemática 

Coordenação 2009-2012: Regina Buriasco (UEL) e Maria Isabel Ortigão (UERJ) 

Dinâmica da apresentação dos trabalhos 

Tendo em vista o número de trabalhos, o grupo optou pela apresentação de todos os trabalhos, seguida das suas discussões. Os trabalhos foram apre-
sentados na seguinte ordem: 

T1: Letramento em Matemática no PISA - Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) e Glauco da Silva Aguiar (CMRJ) 

T2: Prova em fases: instrumento para aprender - Magna Natalia Marin Pires (UEL) e Regina Luzia Corio de Buriasco (UEL) 

T3: Inventário de publicações a respeito da Educação Matemática Realística - Pamela Emanueli Alves Ferreira (UEL), Andréia Büttner Ciani (UNIOESTE), 
André Luis Trevisan (UTFPR), Edilaine Regina dos Santos (UEL), Adriana Quimentão Passos (UEL) e Regina Luzia Corio de Buriasco (UEL) 

T4: Sobre Análise de Conteúdo, Análise Textual Discursiva e Análise Narrativa: investigando produções escritas em Matemática - João Ricardo Viola dos 
Santos (UFMS) e Jader Otavio Dalto (UFMS) 

T5: O PNLD está chegando: e agora, como escolher o livro didático de Matemática? Islene da Conceição (SEEDUC-RJ) e Maria Isabel Ramalho Ortigão 
(UERJ) 

T6: Uma reflexão sobre conhecimentos necessários aos professores de matemática para avaliar seus alunos - Rosinalda Aurora de Melo Teles (UFPE) 

T7: Concepções apresentadas por professores de Matemática acerca da avaliação da aprendizagem - Leila Cunha de Albuquerque (UnB) e Cleyton 
Hércules Gontijo (UnB) 

OBS. O Prof. Dr. Marcelo Câmara dos Santos (UFPE) autor do trabalho intitulado “O rendimento de alunos de sete anos na resolução de problemas da 
Provinha Brasil de Matemática” não participou do seminário, e, por conseguinte seu trabalho não foi apresentado. 

Metas e previsão de ações do GT8 para o período 2012-2015: 

Criação de um grupo do Google e do site do GT na página da SBEM-BR. Responsáveis: Jader Otavio Dalto (UFMS) e João Ricardo Viola dos Santos 
(UFMS).  

Consolidar a divulgação do grupo, dos contatos.  

Promover reuniões anuais do grupo.  

Disponibilizar artigos por meio de página do grupo. 

Publicação de um segundo livro em formato impresso ou digital contendo os trabalhos apresentados no V SIPEM (Petrópolis – RJ) e os do IV SIPEM 
(Brasília – DF). 
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 Um provável modelo é o de cada capítulo ter em sequência uma discussão sobre ele, feita por outro pesquisador. 

 Comitê Editorial e de Organização: Prof. Dra. Regina Luzia Corio de Buriasco (UEL); Profa. Dra. Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) e Profa. Dra. Mari-
a Tereza Carneiro Soares (UFPR) 

 Pareceristas: Avaliação pelos os pares (autores de trabalhos) 

 Prefácio e Apresentação: Prof. Dra. Regina Luzia Corio de Buriasco (UEL); Profa. Dra. Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) e Profa. Dra. Maria Tereza 
Carneiro Soares (UFPR) 

 Autores a serem convidados: Profa. Dra. Marja van den Heuvel-Panhuizen (Instituto Freudhental) e a Profa. Dra. Helena Noronha Cury (UNIFRA). 

 Prazo: 30 de maio de 2013 para entrega dos artigos e 15 dias para ser dado o parecer. 

 Artigos de 20 a 25 páginas, de acordo com as normas de submissão do BOLEMA. 

Buscar viabilizar interlocução entre diferentes GTs. 

Estudar a possibilidade de elaborar projeto de pesquisa a ser desenvolvido em diferentes locais e com diferentes membros do GT8 (ver editais CAPES e 
outros), com o propósito de articular pesquisas. 

Encontro dos participantes do GT8 no primeiro dia do ENEM (23/07/2013) em Curitiba – PR. 

Discutiu-se a possibilidade de um espaço para intercâmbio entre GT. 

Foi discutida a possibilidade de alterar o GT8 para “Currículo e Avaliação em Educação Matemática” e ficou decidido que este não é o momento de 
alterar o GT8, para evitar mudança de foco, que devemos, sim, pensar em manter o espaço de discussão e ampliar a interlocução com outros temas e 
com outros GTs, uma vez que na comunidade o campo de estudos da avaliação ainda é muito recente. 

Observações: 

O SIPEM não deveria ser um evento para apresentação de trabalhos, mas um seminário no qual os participantes discutissem questões da pesquisa na 
área específica do GT. 

O GT8 está disponível para discutir futura aglutinação de grupos. 

Perguntas: 

Por que os pesquisadores que trabalham com estudo do erro não apresentam seus trabalhos no GT8 – Avaliação em Educação Matemática? 

Por que esse seminário é internacional? 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Maria Isabel Ortigão (UERJ) e a Maria Tereza Carneiro Soares (UFPR) 

Representante na Comissão GT:  

Maria Isabel Ortigão (UERJ) 

Avaliação do trabalho realizado: 

Discussão sobre a dinâmica de apresentação dos trabalhos: muito tempo para apresentação e pouco tempo para discussão. Discutir mais a questão 
teórico-metodológica.  

Discutir os trabalhos a partir de temáticas do grupo: pesquisas com alunos, com professores, etc. A coordenação elege um provocador para o debate 
de uma das temáticas e não apenas de cada um dos trabalhos. 

9. GT 09 – Processos cognitivos e linguísticos em Educação Matemática  

Coordenação 2009-2012: Alina Spinillo (UFPE) e Edna Zuffi (USP) 

Ações realizadas pelo GT no triênio passado (2009- 2012) 

Os membros mantiveram intercâmbio entre si, ministrando palestras em universidades de outros membros do GT; participando de bancas de defesa 
de mestrado e de doutorado de orientandos de outros membros; participando da organização de evento científico de âmbito internacional intitulado 
Psychology of Mathematics Education (PME 34 2010) promovido pela UFMG; realizando grupo de discussão em congresso internacional intitulado 
Psychology of Mathematics Education (PME 35 em 2011 – Turquia; e PME 36 em 2012 - Taiwan).   

Decisões tomadas e temáticas discutidas no GT09 no V SIPEM 

Foram realizadas dez apresentações de trabalhos das 12 previstas. Foram alocados para cada apresentação 10 minutos de exposição, seguida de 15 
minutos de discussão. Foi realizada uma discussão geral sobre os temas apresentados e sobre possíveis articulações em torno desses temas que pudes-
sem gerar trabalhos conjuntos.  

Diante da qualidade das discussões e relevância deste tipo de reflexão sobre os temas apresentados, decidiu-se após debate que no futuro o número 
de apresentações não deve exceder 12, sendo alocado menos tempo para exposição e mais tempo para discussão de cada trabalho.  

Considerando ser o SIPEM um evento científico pautado em grupos de trabalho e não apenas na divulgação desses, apontou-se a importância de que 
os apresentadores permaneçam com o GT durante todo o encontro. O grupo espera que a permanência dos participantes nos GTs seja algo a ser nor-
matizado e que os apresentadores dos trabalhos sejam alocados em apenas um GT durante o evento, garantindo a continuidade, o aprofundamento 
das discussões e maior intercâmbio entre os membros.  
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O grupo reitera a relevância das discussões sobre as relações entre cognição e linguagem para a educação matemática, optando-se pela continuidade 
das pesquisas sobre o tema e que justifica a manutenção de um grupo de trabalho que contemple essa temática. Ressaltou-se o desafio que é tratar 
desta articulação temática a partir de diferentes vertentes teóricas e metodológicas, como aquelas aqui representadas pelos membros do GT. No en-
tanto, a relevância de um GT com este perfil também foi apontada, as diferenças foram consideradas e serviram de base para críticas importantes, que 
tiveram repercussão sobre os trabalhos apresentados.  

Foram endereçados agradecimentos a Cristina Frade (UFMG) e Edna Zuffi (USP-S. Carlos) que, excepcionalmente, não puderam participar do encontro 
este ano, cuja inegável contribuição para o GT é reconhecida por todos. 

Discussão geral sobre objetivos e metas do GT, planejamento do próximo triênio 

A partir de discussão sobre os objetivos e metas do GT, foram planejadas as seguintes ações para o triênio 2013-2015: 

Estreitar a interação entre as instituições dos membros do GT através de:  

(i) participação conjunta dos membros em atividades a serem propostas no próximo ENEM e em outros eventos científicos nacionais e internacionais, 
como o PME 37, em 2013, que ocorrerá na Alemanha;  

(ii) visitas de intercâmbio entre os membros para ministrar palestras e realizar encontros de pesquisa com os pesquisadores membros do GT e seus 
orientandos;  

(iii) participação em bancas de defesa de teses e dissertações. 

Promover a produção científica do grupo através de:  

(i) elaboração de dois números especiais em periódico científico (Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática);  

(ii) organização de um livro (editora a definir) com trabalhos de membros do GT. 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Airton Carrião Machado (UFMG) e Síntria Lautert (UFPE) 

Representante na Comissão GT:  

Sandra Magina (PUC-SP) 

10. GT10 – Modelagem Matemática  

Coordenação 2009-2012: Lourdes Almeida (UEL), Jussara Araújo (UFMG) e Eleni Bisognin (UNIFRA) 

Atividades desenvolvidas Pelo GT entre o IV SIPEM e o V SIPEM 

O GT iniciou o triênio com cerca de 30 pesquisadores/professores cadastrados na página da internet do GT. Hoje, esse número é de aproximadamente 
47 participantes, entre estudantes, professores e pesquisadores. 

Entre os eventos em que o GT estava diretamente representando a comunidade de pesquisadores e simpatizantes da Modelagem Matemática estão: 

VII CNMEM – Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática realizada na cidade de Belém - Pará em novembro de 2011. 

X ENEM – realizado na cidade de Salvador – Bahia em julho de 2010; 

IV EPMEM – Encontro Paranaense de Modelagem na Educação Matemática, realizado na cidade de Maringá, em novembro de 2010. 

Atualmente, estão em fase  de organização a VIII CNMEM – Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática, a ser realizada na cida-
de de Santa Maria – RS e o V EPMEM, a ser realizado na cidade de Toledo, em novembro de 2012. 

Durante o triênio, a coordenação do GT deu continuidade à organização de publicações. Entre 2010 e 2012 foram organizadas as produções: 

- Práticas de Modelagem Matemática na Educação Matemática 

- Um número especial temático na revista ACTA SCIENTIAE 

- Solicitação junto ao editor da Revista BOLEMA, em 2010, para a publicação de número especial de Modelagem Matemática. Com a solicitação deferi-
da pelo editor da revista, o GT trabalhou na divulgação da chamada. Foi indicado o professor Jonei Cerqueira Barbosa para editor do número. O núme-
ro já publicado é o V. 26,  n.43 – agosto de 2012 . Treze artigos integram essa publicação. 

Preparação para o IV Sipem 

Aberta a submissão de trabalhos para o SIPEM, foram definidos os pareceristas. Da avaliação de trabalhos submetidos ao SIPEM participaram: Ademir 
Donizeti Caldeira – UFSCar/SP, Adriana Helena Borssoi – UTFPR, Ana Paula Santos Malheiros – UNIFEI/MG, Andréia Maria Pereira de Oliveira – UEFS/
BA, Dale William Bean - UFOP/MG, Dionísio Burak– UNICENTRO/ PR, Eleni Bisognim – UNIFRA/ RS, Jonei Cerqueira Barbosa – UFBA/BA, Jussara de 
Loiola Araújo – UFMG/MG, Lilian Akemi Kato –  UEM/PR, Otávio Roberto Jacobini – PUC/Campinas/SP, Daniel Clark Orey – UFOP/MG, Milton Rosa – 
UFOP/MG, Rodolfo Eduardo Vertuan – UTFPR, Vanilde Bisognim – UNIFRA/RS, Thiago  Kluber- UNioeste.  

Foram submetidos 21 trabalhos, dos quais 15 foram aprovados para apresentação no SIPEM.O grupo sentiu dificuldades em avaliar os trabalhos, em 
decorrência de algumas questões que se encontram em fase de amadurecimento para o GT: 

O que é pesquisa em Modelagem Matemática na Educação Matemática? 

O que diferencia um relato de experiência de um projeto de pesquisa em modelagem matemática? 

Como se caracteriza um texto que pretende relatar uma pesquisa? 

Que elementos são importantes no relato de uma pesquisa? 

Dinâmica de trabalho 

Aproximadamente,  de 28 pessoas participaram de todas as discussões do GT. Para a discussão dos trabalhos aceitos, foi definido antecipadamente um 
debatedor para cada trabalho. Todos os trabalhos foram enviados para todos os autores. 

No evento, cada autor tinha até 20min para apresentar seu trabalho. A discussão era iniciada pelo debatedor e depois aberta a todos os participantes. 

O autor de um trabalho informou que não iria ao evento e, assim, seu trabalho foi excluído da apresentação. A distribuição dos trabalhos foi conforme 
indicam as tabelas a seguir. 
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29/10 – MANHÃ 

Horário Trabalho Autores – Apresentadores do trabalho Debatedor 

8h30min- 9h Prática pedagógica e pesquisa em modelagem na 
educação matemática 

Jussara de Loiola Araújo – UFMG - MG 

Ilaine da Silva Campos – UFMG-MG 

Wanderley S.de Freitas – IFMG – MG 

Rodolfo Vertuan 

9h-9h 30min Sobre os objetivos de pesquisa concernentes à 
investigação em modelagem matemática na edu-
cação matemática 

Dionísio Burak – UNICENTRO - PR 

Celia Finck Brandt – UEPG- PR 

Tiago Emanuel Kluber  –UNIOESTE-PR 

Carlos Roberto Ferreira – UNICENTRO-PR 

Marines Avila De Chaves Kaviatkovski 

 Prefeitura Municipal de Campinas – SP 

Andreia M.P.de 
Oliveira 

  

9h 30min – 10h O conceito de problema em modelagem matemá-
tica na realidade do mundo cibernético 

Rodrigo Dalla Vecchia - ULBRA - RS 

Marcus Vinicius Maltempi –UNESP -SP 

  

Dale Bean 

10h- 10h20min Intervalo     

10h20min – 
10h50min 

As premissas e os pressupostos na construção 
conceitual de modelos matemáticos 

Dale Bean – UFOP - MG Ana Paula Malhei-
ros 

10h50min – 
11h20min 

Delineando convergências entre investigação 
temática e modelagem matemática 

Ana Paula dos Santos Malheiros - UNESP - SP 

  

Eleni Bisogni 

11h20min – 
11h50min 

Reflexões sobre a implementação de atividades 
de modelagem matemática durante o estágio 

Flávia Cristina de Macêdo Santana – UNESP – SP 

  

Maiana Santana da 
Silva 

29/10 – TARDE 

Horário Trabalho Autores – Apresentadores do trabalho Debatedor 

14h -14h30min Sobre o papel da mediação e da intenciona-
lidade em atividades de modelagem mate-
mática. 

Adriana Helena Borssoi – UTFPR - PR 

Rodolfo E. Vertuan – UTFPR- PR 

Lourdes Maria W. de Almeida – UEL 

Dionísio 

14h30min- 15h A objetivação do conhecimento em ativida-
des de Modelagem Matemática 

Michele Regiane Dias Veronez –UNESPAR - PR 

Lourdes Maria Werle De Almeida – UEL- PR 

Débora da Silva Soares 

  

15h-15h30min Explorando o conceito de função por meio 
da modelagem matemática 

Eleni Bisogni – UNIFRA - RS 

Vanilde Bisognin – UNIFRA- RS 

Flávia Cristina de Macêdo 
Santana 

15h30min-16h A tensão da elaboração da situação-
problema no planejamento do ambiente de 
modelagem matemática 

Lilian Aragão da Silva – UEFS - BA 

Andreia Maria Pereira de Oliveira – UEFS-BA 

Michele Dias Veronez 

30/10 – Manhã 

Horáro Trabalho Autores – Apresentadores do trabalho Debatedor 

8h - 8h30min Compreendendo os “discursos de distancia-
mento” dos professores no ambiente de 
modelagem matemática 

Maiana Santana da Silva -UFBA/UEFS - BA 

Thaine Souza Santana –UFBA –BA 

Jussara de L. Araú-
jo 

8h30min- 9h Textos sobre matemática em uma prática 
pedagógica no ambiente de modelagem nos 
anos iniciais 

Ana Virginia de Almeida Luna – UEFS - BA 

Elizabeth Gomes Souza – UFPA - PA 

Larissa Borges De Souza Lima – UFBA- BA 

Airam da Silva 
Prado 

  

9h - 9h 30min O discurso regulativo nos materiais curricu-
lares educativos sobre modelagem matemá-
tica 

Airam da Silva Prado UFBA/UEFS - BA 

Andreia Maria Pereira de Oliveira UEFS- BA 

Lilian Aragão da 
Silva 

9h 30min – 10h O interesse de alunos de Biologia pela análi-
se de um fenômeno biológico e seu modelo 
matemático. 

Débora da Silva Soares Unesp - SP 

Marcelo de Carvalho Borba Unesp – SP 

Ana Virginia de 
Almeida Luna 

10h -10h20min intervalo     

  

10h20min – 12h 

Relatório das atividades do GT – 2010-2012 

Eleição de coordenador para o período 2013-2015 

Previsão de ações do GT para o período 2013-2015 
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Após as discussões dos trabalhos, a equipe de relatores do GT, composta por Lourdes Maria Werle de Almeida, Rodolfo Eduardo Vertuan e Thiago 
Kluber apresentou o seguinte resumo, dos principais temas que foram abordados: 

Questões epistemológicas da própria Modelagem Matemática 

Formação de professores em Modelagem Matemática 

Reflexões sobre a Pesquisa em Modelagem Matemática 

Articulação da Modelagem Matemática com outras teorias  

Acontecerem, também, discussões sobre a dinâmica do SIPEM e o GT neste contexto, cujos tópicos relevantes são:  

Alterações na ficha de avaliação dos trabalhos visando obter pareceres mais detalhados em relação aos trabalhos submetidos. 

Pensar sobre a dinâmica de apresentação e discussão dos trabalhos do GT no evento. As discussões, entretanto, não se delongaram o suficiente para 
que os coordenadores do GT levassem posições mais definitivas à plenária geral do SIPEM.  

Incluir referências de SIPEM anteriores nos trabalhos para estabelecer um diálogo entre as pesquisas relatadas nas diferentes edições do evento 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Considerando a possiblidade de usar outros critérios, viabilizada pela resolução, foi inserido também o critério de que os candidatos deveriam ter 
participado de, pelos menos, duas CNMEM (Conferência Nacional de Modelagem na Educação Matemática) com apresentação de trabalho. 

Ana Paula Malheiros (UNESP), Tiago Kluber (UNIOESTE) e Lourdes Almeida (UEL).  

Representante na Comissão GT:  

Ana Paula Malheiros (UNESP). 

Metas para o triênio – 2012- 2015: 

Produção de livro e/ou número temático, considerando questões concernentes a algumas demandas de pesquisa na área 

Estudar a possibilidade de construir um acervo com objetos digitais sobre MM no GT / associadas à demanda de pesquisa na área 

Participação na 16ª Conferência Internacional de Modelagem e Aplicações da Matemática - ICTMA 16 – Blumenau - SC 

Participação na Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática - VIII CNMEM – Santa Maria - RS 

11. GT 11 – Filosofia da Educação Matemática 

Coordenação 2009-2012: Renata Cristina Geromel Meneghetti (USP) e Denise Silva Vilela (UFSCAR) 

 Ações realizadas pelo GT no triênio passado (2009-2012): 

 Organização e publicação do livro: CLARETO, Sônia Maria; DETONI, Adlai Ralph; PAULO, Rosa Monteiro (Orgs). Filosofia, Matemática e Educação 
Matemática: compreensões dialogadas. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2010.  (Obs.: Este é o quarto livro publicado por este grupo). 

 Atuação junto ao ENEM 2010: enquanto pareceristas e também na coordenação dos trabalhos referentes à Filosofia da Educação Matemática. 

 Elaboração de documento que relata a historicidade do GT 11, enviado à SBEM para publicação em seu site. 

Sobre o V SIPEM: temáticas discutidas, debates e dinâmica de trabalho 

Junto ao V SIPEM tivemos 14 trabalhos apresentados e 17 participantes provenientes das seguintes instituições: UFSCar; USP – São Carlos; UTFPR- 
Curitiba; UFJF e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Sugiro: UFJF – Juiz de Fora; Prefeitura Municipal de Juiz de Fora – Juiz de Fora; UNESP – Rio Claro; 
UEFS; FEG-UNESP. Observamos que houve a permanência de oito participantes e a acolhida de nove novos membros.  

Os temas foram diversos, porém todos tratados no âmbito da Filosofia da Educação Matemática. A atuação do grupo tem contribuído para pensar de 
modo mais profundo questões concernentes à Educação Matemática.  

Para a apresentação dos trabalhos, a seguinte dinâmica foi adotada: 15 minutos para cada autor apresentar seu trabalho, seguido de 10 minutos para 
o debatedor expor suas argumentações e mais 10 minutos para um debate geral, com a participação de todos os membros do grupo.   

Sobre divulgação dos resultados de pesquisa obtidos e discussões efetuadas: 

 A participação de membros do GT11 em grupos de pesquisa possibilita divulgar as pesquisas e discussões que ocorreram no V SIPEM entre tais gru-
pos. Segue a lista dos grupos nos quais membros do GT11 atuam: TRAVESSIA-NEC/FACED/UFJF; NIDEEM-ICE/UFJF; GEPEM-FEG/UNESP; GPECS-
UNICSUL;  FEM-IGCE/UNESP;  GHOEM-IGCE/UNESP;  GPHM-IGCE/UNESP;  PHALA-UNICAMP;  GEM-UFSCar;  EduMatEcoSol-ICMC/USP;  Auto-
organização-CLE/UNICAMP; GEForProf-UTFPR; Educação Matemática-ICMC/USP. 

 Participação e atuação de membros do GT11 em outros eventos científicos. 

 Retomada dos textos apresentados junto ao V SIPEM a partir dos debates efetuados, visando publicação. 

 Ações planejadas para o próximo triênio (2012-2015): 

 Fomentar debates e discussões on-line; 

 Criar possibilidades para o desenvolvimento de pesquisas em conjunto, a partir de temas levantados junto ao V SIPEM; 

 Continuar atuação/integração dos membros do GT11 junto aos grupos de pesquisa dos quais participam; 

 Manter atualizadas as informações e os trabalhos do grupo junto ao site da SBEM; 

 Organizar publicação dos trabalhos apresentados no evento.  Projeto de publicar um número temático em uma revista qualis da área. Para tal, os 

textos dos autores serão revisados/reformulados a partir do debate realizado durante o V SIPEM. 
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Outras questões relevantes do GT 11 

A partir dos debates ocorridos durante o V SIPEM, o grupo apontou os seguintes temas como possibilidade de se desenvolver um trabalho de pesquisa 
em conjunto:  

- Filosofia da Linguagem: analisar a natureza da hermenêutica; 

- Bases Filosóficas e Etnomatemática.  

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Renata C. Geromel Meneghetti (USP) e Denise Silva Vilela (UFSCAR) 

Representante na Comissão GT:  

Renata C. Geromel Meneghetti (USP) 

12 . GT 12 – Ensino de Probabilidade e Estatística 

DECISÃO DO GT: mudança do nome do grupo para GT12 – Educação Estatística, em consonância com a denominação internacional da área, ressaltando-se 
que o GT não congrega pesquisas apenas na área do ensino, mas também: aprendizagem, formação de professores e desenvolvimento profissional do 
professor que ensina estatística, probabilidade e combinatória, currículo, uso de tecnologias e outros fatores que expliquem e/ou potencializem o desen-
volvimento do pensamento, raciocínio e letramento estatístico, probabilístico e combinatório.  

Coordenação 2009-2012: Cileda Coutinho (PUC-SP), Admur Pamplona (UFMT) e Lori Viali (PUC-RS) 

Ações realizadas pelo GT no triênio passado (2009- 2012) 

a) Organização e publicação de dois livros:  

Estudos e Reflexões em Educação Estatística (livro publicado em 2010, pela editora Mercado de Letras);  

Probabilidade e Estatística na Escola Básica: atividades comentadas (a ser publicado em 2013). 

b) Organização de Evento Satélite no CIAEM, Recife/2011 (Encontro Interamericano de Educação Estatística), com convidados Terezinha Nunes, Carmen 
Batanero e Dani BenZvi, participando de mesa redonda e das discussões nos grupos formados, a partir das quais várias propostas de ações foram apresen-
tadas, das quais apenas uma ainda não se concretizou: encontros regionais de educação estatística. 

c) Incentivo à participação em eventos regionais, nacionais e internacionais, fortalecendo a presença do GT nos mesmos, como no CIAEM, no ENEM, no 
SIPEMAT, no XIV EBEM e outros, com trabalhos de comunicação científica, oficinas, pôsteres, palestras e mesas-redondas. 

d) Contato com os editores da revista Bolema para publicação de número temático para Educação Estatística, publicado em dois volumes pelo grande 
número de artigos propostos (V.24, N39 e N40, 2011). 

e) Ampliação das discussões virtuais, com franco aumento do número de aderentes, contando com pesquisadores, alunos de doutorado e mestrado, alu-
nos de especialização, alunos de cursos de Licenciatura em Matemática, professores da educação básica e das licenciaturas. Atualmente o grupo virtual 
conta com 116 associados.  

- Temáticas discutidas no grupo e debates a respeito das mesmas: 

Ensino e aprendizagem da estatística, probabilidade e combinatória, destacando-se um trabalho sobre inclusão (alunos cegos). 

Foram discutidos também aspectos teóricos e metodológicos para a pesquisa em Educação Estatística, com incentivo às pesquisas que articulam metodo-
logias quantitativas e qualitativas. Buscou-se a articulação entre as diferentes pesquisas desenvolvidas no grupo, pensando-se na proposta de projetos 
interinstitucionais. 

Em relação à divulgação – entre pesquisadores e professores – dos resultados de pesquisa obtidos e discussões efetuadas foram tomadas no grupo as 
seguintes decisões: adaptação dos trabalhos apresentados às normas de revistas da área para publicação temática. Sugestão: Revista da ABE, sinalizando 
para o Ano Internacional da Estatística. 

Ações planejadas para o próximo triênio (2012-2015): 

Ações de aproximação com a ABE para participação tanto nos eventos relativos a 2013 (ano da Estatística), 2014 (SINAPE e ICOTS9) e para 2015 (ISI), com 
incentivo à participação dos pesquisadores do GT12. 

Aproximação com o ISLP, para participação nas atividades destinadas à Educação Estatística na Escola Básica (atividades competitivas acompanhadas pelo 
professor para grupos de alunos da escola básica). 

Incentivar a inclusão de atividades ligadas à Educação Estatística em projetos como PIBID, Cursos de Especialização em Educação Estatística, em ambiente 
a distância, para professores da Escola Básica. 

Incentivo à produção de materiais didáticos para a Escola Básica, tais como objetos de aprendizagem, entre outros. 

Aumento do diálogo com os demais GTs, proposta de parcerias visando inserção em fóruns, tais como da ABED. 

Investir mais junto às revistas da área para publicação de números temáticos. 

Buscar organização do CIBEM para proposta do II Encontro Interamericano de Educação Estatística. 

Buscar participação massiva no ENEM, com oferecimento de oficinas, comunicações.  

Buscar pelo menos uma mesa-redonda temática para Educação Estatística. 

Outras questões relevantes do GT 

Participação de Educadores Estatísticos nas discussões para construção/revisão de políticas relativas à formação pesquisadores na área de Educação Mate-
mática e de Educação Estatística, em todas as regiões do Brasil. 

Incentivar a participação de representantes da Educação Estatística nos grupos de políticas públicas, tanto no MEC, CAPES e CNPq, como nas Secretarias de 
Educação, visando melhor atendimento às necessidades. 

Coordenação do GT para o próximo triênio (2012-2015): 

Irene Cazorla (UESC) e Verônica Kataoka (UNIBAN) 

Representante na Comissão GT:  

Verônica Kataoka (UNIBAN) 
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ORGANIZAÇÃO 

Coordenação local: Diretoria Regional do Rio de Janei-
ro 

Diretora: Mônica Cerbella Freire Mandarino (UNIRIO)  

Vice-diretora: Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) 

COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DIGITAL 

Franck Bellemain (UFPE) 

Verônica Gitirana  (UFPE) 

COMITÊ CIENTÍFICO 

Coordenação: Rute Elizabete de Souza Rosa Borba 

Grupo de Trabalho 01 - Educação Matemática nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental 
Coordenadora: Gilda Lisbôa Guimarães 

Grupo de Trabalho 02 - Educação Matemática nos 
anos finais do Ensino Fundamental 
Coordenadora: Claudia Lisete Oliveira Groenwald 

Grupo de Trabalho 03 - Educação Matemática no 
Ensino Médio 
Coordenador: Nelson Antonio Pirola 

Grupo de Trabalho 04 - Educação Matemática no 
Ensino Superior 
Coordenadora: Maria Clara Rezende Frota 

Grupo de Trabalho 05 - História da Matemática e 
Cultura 
Coordenadora: Maria do Carmo Domite 

Grupo de Trabalho 06 - Educação Matemática: novas 
tecnologias e educação a distância 
Coordenador: Mauricio Rosa 

Grupo de Trabalho 07 - Formação de professores que 
ensinam Matemática 
Coordenadora: Cármem Lúcia Brancaglion Passos 

Grupo de Trabalho 08 - Avaliação em Educação Mate-
mática 
Coordenadora: Regina Luzia Corio de Buriasco 

Grupo de Trabalho 09 - Processos cognitivos e linguís-
ticos em Educação Matemática 
Coordenadora: Alina Galvão Spinillo 

Grupo de Trabalho 10 - Modelagem Matemática 
Coordenadora: Lourdes Maria Werle de Almeida 

Grupo de Trabalho 11 - Filosofia da Educação Mate-
mática 
Coordenadora: Renata C. Geromel Meneghetti 

Grupo de Trabalho 12 - Ensino de Probabilidade e 
Estatística 
Coordenadora: Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 

PARECERISTAS por GT 

Grupo de Trabalho 01 - Educação Matemática nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental  

Ana Virginia de Almeida Luna (UEFS) 
Clélia Maria Ignatius Nogueira (UEM) 
Cristiane Azevêdo dos Santos Pessoa (UFPE) 
Gilda Lisbôa Guimarães (UFPE) 
Mônica Cerbella Freire Mandarino (UNIRIO) 
Regina Maria Pavanello (UEM) 

Grupo de Trabalho 02 - Educação Matemática nos 
anos finais do Ensino Fundamental 
Alessandro Jacques Ribeiro (UFABC) 
Carmen Teresa Kaiber (ULBRA) 
Célia Maria Carolino Pires (PUC/SP) 
Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA) 
José Luiz Magalhães de Freitas (UFMS) 
Marcelo Câmara dos Santos (UFPE) 
Marcio Antonio da Silva (UFMS) 
Maria Cristina Souza de Albuquerque Maranhão (PUC-
SP) 
Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) 
Nelson Antonio Pirola, (UNESP) 
Silvia Dias Alcantara Machado (PUC-SP) 

Grupo de Trabalho 03 - Educação Matemática no 
Ensino Médio 

Célia Maria Carolino Pires (PUC/SP) 
Marcelo Carlos de Proença (UEM) 
Marcio Antonio Da Silva (UFMS) 
Maria Cristina Souza De Albuquerque Maranhão (PUC-
SP) 
Maria Teresa Menezes Freitas (UFU) 
Nelson Antonio Pirola (UNESP) 
Regina Célia Grando (USF) 
Rosinalda Aurora de Melo Teles (UFPE) 

Grupo de Trabalho 04 - Educação Matemática no 
Ensino Superior 
Angela Marta P D Savioli (UEL) 
Barbara Lutaif Bianchini (PUC/SP) 
Benedito Antonio da Silva (PUC/SP) 
Eleni Bisognin (UNIFRA) 
Elisabete Zardo Búrigo (UFRGS) 
Frederico da Silva Reis (UFOP) 
Helena Noronha Cury (UNIFRA) 
José Carlos Leivas (UNIFRA) 
Lilian Nasser (UFRJ) 
Márcia Maria Fusaro Pinto (UFRJ) 
Maria Clara Rezende Frota (PUC-MG) 
Roberta DAngela Menduni Bortoloti (UESB) 
Silvia Dias Alcantara Machado (PUC-SP) 
Sonia Barbosa Camargo Igliori (PUC/SP) 
Vanilde Bisognin (UNIFRA) 

Grupo de Trabalho 05 - História da Matemática e 
Cultura 
Alexandrina Monteiro (USF) 
Benerval Pinheiro Santos (UFU) 
Cristiane Coppe de Oliveira (UFU) 
Daniel Clark Orey (UFOP) 
Maria do Carmo Santos Domite (USP) 
Milton Rosa (UFOP) 
Sônia Maria Clareto (UFJF) 
Wanderleya Nara Gonçalves Costa (UFMT) 

Grupo de Trabalho 06 - Educação Matemática: novas 
tecnologias e Educação a distância 
Abigail Fregni Lins (UEPB) 
Francisco Roberto Pinto Mattos (CAp-UERJ) 
Franck Bellemain (UFPE) 
Marcelo Almeida Bairral (UFRRJ) 
Marcus Vinicius Maltempi (UNESP) 
Maria Madalena Dullius, (UNIVASTES) 
Marilena Bittar (UFMS) 
Maurício Rosa (ULBRA) 
Nilce Fátima Scheffer (URI) 
Norma Suely Gomes Allevato (UNICSUL) 
Rosana Giaretta Guerra Miskulin (UNESP) 
Rúbia Barcelos Amaral (UNICAMP) 

Grupo de Trabalho 07 - Formação de professores que 
ensinam Matemática 
Alessandro Jacques Ribeiro (UFABC) 
Ana Cristina Ferreira (UFOP) 
Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes (UFSM) 
Armando Traldi Júnior (IFSP) 
Carmen Lucia Brancaglion Passos (UFSCar) 
Celi Espasandin Lopes (UNICSUL) 
Edda Curi (UNICSUL) 
José Ronaldo Melo (UFAC) 
Liane Teresinha Wendling Roos (UFSM) 
Maiza Lamonato (UFSCar) 
Marcos Rogerio Neves (UESC) 
Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid (PUC-
Campinas) 
Maria Deusa Ferreira da Silva (UESB) 
Maria Teresa Menezes Freitas (UFU) 
Nielce Meneguelo Lobo da Costa, (UNIBAN) 
Patricia Rosana Linardi (UFSCar) 
Patrícia Sandalo Pereira (UFMS) 
Regina Célia Grando (USF) 
Váldina Gonçalves da Costa (UFTM) 
Vanessa Dias Moretti (UNIFESP) 
Wania Tedeschi (IFSP) 
Willian Beline (UNESPAR) 

Grupo de Trabalho 08 - Avaliação em Educação 
Matemática 
Helena Noronha Cury (UNIFRA) 
Jader Otavio Dalto (UFMS) 
João Ricardo Viola Dos Santos (UFMS) 
Marcelo Câmara dos Santos (UFPE) 
Maria Tereza Carneiro Soares (UFPR) 
Regina Luzia Corio de Buriasco (UEL)  

Grupo de Trabalho 09 - Processos cognitivos e 
linguísticos em Educação Matemática 
Airton Carrião Machado (UFMG) 
Alina Galvão Spinillo (UFPE) 
Maria Manuela Martins Soares David (UFMG) 
Nielce Meneguelo Lobo da Costa (UNIBAN) 
Odalea Aparecida Viana (UFU) 
Sandra Maria Pinto Magina (PUC-SP) 
Sintria Labres Lautert (UFPE) 
Vanessa Sena Tomaz (UFMG) 
Wania Tedeschi (IFSP)  

Grupo de Trabalho 10 - Modelagem Matemática 
Ademir Donizeti Caldeira (UFSCar) 
Adriana Helena Borssoi (UTFPR) 
Ana Paula dos Santos Malheiros (UNESP) 
Andreia Maria Pereira De Oliveira, (UEFS) 
Dale Bean (UFOP) 
Dionísio Burak (UNICENTRO) 
Elaine Cristina Ferruzzi (UTFPR) 
Eleni Bisognin (UNIFRA) 
Jonei Cerqueira Barbosa (UFBA) 
José Carlos Cifuentes (UFPR) 
Jussara de Loiola Araújo (UFMG) 
Lilian Akemi Kato (UEM) 
Lourdes Maria Werle de Almeida (UEL) 
Milton Rosa (UFOP) 
Rodolfo Eduardo Vertuan (UTFPR) 
Tiago Emanuel Kluber (UNIOESTE) 
Vanilde Bisognin (UNIFRA)  

Grupo de Trabalho 11 - Filosofia da Educação Mate-
mática 
Adlai Ralph Detoni (UFJF) 
Carlos Roberto Vianna (UFPR) 
Denise Silva Vilela (UFSCar) 
Inocêncio Fernandes Balieiro Filho (UNESP) 
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NOTÍCIAS 

PRORROGADA DATA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA O XI ENEM PARA 16 DE MARÇO 

Conforme anunciado na homepage do XI ENEM, em comum acordo, Coordenação do ENEM e DNE, determinam que fica adiada a data limite para inscrições de trabalhos 
nas diferentes modalidades para o dia 16 de março de 2013. 

 

A Presidência 

COLETA DE CONTRIBUIÇÕES PARA MINUTA DE RESOLUÇÃO DE CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, RENOMEAÇÃO... DOS GT DA SBEM 
Convidamos a todos os filiados a conhecer a Minuta de Resolução proposta pela Comissão criada no V SIPEM, que trata das dinâmicas e organização dos Grupos de Traba-
lho da SBEM. Solicitamos que enviem para nosso e-mail críticas e sugestões até 30 de março de 2013. 

Informamos que os GT estão fazendo o debate acerca desta Minuta e igualmente enviando para seu representante na Comissão as sugestões. Após esta consulta ampla e 
irrestrita, a Minuta sobrerá alterações, e em seguida será submetida à consulta ao Conselho Nacional Deliberativo. A partir da deliberação do CND, a presidência publica em 
forma de Resolução que permitirá uma discussão qualificada da atual estrutura. 

Ressaltamos que esta discussão iniciou-se em gestões anteriores, e que necessitamos avançar nesta importante questão, para a qual é fundamental a partticipação de 
todos. 

A Comissão  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

RESOLUÇÃO Nº 02, DE xx DE ABRIL DE 2013.  

Regulamenta a criação, extinção, reativação, renomeação, suspensão temporária ou fusão de Grupos de Trabalho da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e dá 
outras providências.. 

O Presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, de conformidade com o disposto no art. 29º do Estatuto, resolve:  

 DISPOSIÇÕES INICIAIS  

Art. 1º A presente Resolução regulamenta o processo de definição de ementas, criação, extinção, reativação. renomeação, suspensão temporária ou fusão de Grupos de 
Trabalho (GT) na estrutura da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e dá outras providencias a respeito. 

Art. 2º Os Grupos de Trabalho são unidades organizadoras das atividades referentes às pesquisas na área de Educação Matemática da Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática - SBEM. 

Art. 3º Os Grupos de Trabalho têm a incumbência de organizar a programação científica dos SIPEM, especialmente a que se desenvolve no seu interior, coordenar publica-
ções da SBEM relacionadas aos temas de pesquisa pelos quais são responsáveis, apoiar outros eventos como o Encontro Nacional de Educação Matemática - ENEM e os 
Encontros Regionais,  assessorar a Diretoria Nacional Executiva - DNE  na elaboração de pareceres e avaliações de ações/projetos mediante solicitação desta.   

Art. 4º Os coordenadores dos GT são membros natos da Comissão Científica dos SIPEM, juntamente com 3 membros da DNE e 3 membros do CND. 

Art. 5º São membros permanentes do GT: o coordenador, o vice-coordenador (ambos eleitos para três anos) e os pesquisadores que se filiarem ao GT por meio de solicita-
ção expressa encaminhada em qualquer tempo ao coordenador e/ou por meio da participação nos trabalhos do GT, durante um ou mais SIPEM, registrada no relatório do 
mesmo. 

Parágrafo único: na realização dos SIPEM, novos pesquisadores podem vir a integrar o GT, como membros, desde que tenham trabalho aprovado pelo Comitê Científico 
para debate do grupo em função de sua contribuição para a discussão da temática que o caracteriza, ou se estiver inscrito no evento e participar efetivamente das ativida-
des do GT no SIPEM. Cada pesquisador poderá participar de um único GT (no qual poderá votar ou ser votado, respeitado o artigo 6º e a Resolução da SBEM que normatiza 
o processo eleitoral), assim como submeter prioritariamente trabalhos a este GT.      

Artigo 6º Cada Grupo de Trabalho elegerá um coordenador e um vice-coordenador para um mandato de 3 anos, que serão eleitos e empossados durante a realização do 
SIPEM, conforme rege a Resolução n°01 da SBEM que normatiza o processo. 

Art. 7º Os Grupos de Trabalho têm autonomia para organizar sua programação no interior dos SIPEM e para reunir-se, fora dele, quando assim decidirem. No calendário e 
na organização dos ENEM, os Grupos de Trabalho têm um espaço para reunir-se, no(s) dia(s) anterior(es) ou posterior(es) ao evento, se assim o desejarem.   

DA CRIAÇÃO DE NOVOS GRUPOS 

Art. 8º A criação de um novo GT poderá ser feita quando for identificada a necessidade de contemplar um tema relevante de pesquisa na área de Educação Matemática e 
que não tem possibilidade e/ou não pertinência de ser incluído em GT já constituído. 

Art. 9º São exigências mínimas para a criação de um novo GT, com número mínimo de 10 (dez) participantes: a existência de pelo menos 3 (três) grupos brasileiros de 
pesquisa que já venham investigando o tema em Programas de Pós Graduação da área, há pelo menos 3 anos, com pelo menos 15 tra balhos de mestrado ou doutorado 
concluídos, e/ou 30 publicações significativas (artigos, textos completos em anais, capítulos ou livros) na área de Educação Matemática, pelo conjunto desses grupos e 
específicos desse tema. 

Art.10º O(s) pesquisador (es) interessado(s) na criação de um novo GT devem formular proposta inicial, justificando o pedido de criação, indicando as pesquisas já concluí-
das ou em andamento, as publicações já realizadas, os nomes dos pesquisadores envolvidos na criação do novo GT e a indicação pelo grupo (de no mínimo de dez integran-
tes) de um coordenador e um vice-coordenador que assumirão o trabalho, durante o espaço de tempo decorrido entre a autorização para criação e o próximo SIPEM, caso 
o grupo seja aprovado. 

Art.11º Recebido o processo de criação de GT, a DNE o encaminha, num prazo de 30 dias, a cada um dos coordenadores dos GT já constituídos. Eles terão mais 30 dias para 
elaboração de seu parecer. De posse dos pareceres, a DNE submeterá o pedido ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o parecer final, também num prazo de 30 dias. 

DA EXTINÇÃO DE GRUPOS 

Art. 12º A extinção de um grupo poderá ocorrer quando seus membros avaliarem que é inadequado ou que há a impossibilidade de prosseguir com seu funcionamento, 
seja pela não existência de grupos de pesquisa em Programas de Pós Graduação da área que estejam ativamente investigando o tema, seja pelo reduzido número de traba-
lhos de mestrado ou doutorados concluídos sobre o tema (menos de cinco trabalhos), seja pelo pequeno número de pesquisadores interessados em integrá-lo (menor que 
10) ou por outras alegações pertinentes e fundamentadas.  

Art.13º A extinção de um GT ocorrerá durante a realização do SIPEM, ocasião em que o coordenador, o vice-coordenador e os  integrantes do GT presentes ao evento 
formularão a proposta de extinção,  justificando o pedido e indicando os motivos para a solicitação. 

Art.14º Recebido o processo de extinção de GT, a DNE o encaminhará, num prazo de 30 dias, ao Conselho Nacional Deliberativo, para sua homologação. 

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

Art. 15º  A suspensão temporária de um GT poderá ser solicitada pelo seu coordenador quando seus membros avaliarem a inadequação  ou impossibilidade de prosseguir 
com seu funcionamento durante o período de 04 (quatro) anos que antecedem o próximo SIPEM, seja pela impossibilidade de ter no grupo novos nomes para a coordena-
ção, pelo número reduzido de trabalhos publicados nos 02 (dois) SIPEMs anteriores ou pelo pequeno número de pesquisadores empenhados em desenvolver as atividades 
do GT no período de quatro anos. 

http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/noticias/179-16-de-marco-2013-inscricoes-trabalhos-enem
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/noticias/180-divulgacao-da-minuta-de-organizacao-dos-gt
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 Art. 16º O(s) pesquisador(es) interessado(s) na suspensão temporária de um  GT deve(m) formular uma proposta, justificando o pedido de suspensão, e apresenta-la em 
forma de documento contendo a assinatura de todos os membros do GT. 

Art. 17º Ao receber o documento de suspensão temporária do GT, a DNE o encaminhará, num prazo de 20 dias, ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o parecer final, 
num prazo de 30 dias. 

DA REATIVAÇÃO DE GRUPOS 

Art. 18º A reativação de um grupo que teve Suspensão Temporária acatada, conforme o previsto nos artigos 15 a 17, poderá ser feita, a qualquer tempo, quando for avalia-
do que o tema deve ser retomado por sua relevância para a pesquisa em Educação Matemática, comprovando-se a existência de grupos de pesquisa em Programas de Pós 
Graduação da área que estejam ativamente investigando o tema, de modo a ser possível atender aos mesmos critérios para criação de um novo grupo, estipulados nos 
artigos 8º, 9º e 10º desta Resolução. 

Art.19º O(s) pesquisador(es|) interessado(s) na reativação de um  GT formula(m) a proposta, justificando o pedido de reativação e indicando: as pesquisas já concluídas ou 
em andamento, os nomes dos pesquisadores envolvidos na reativação do GT e a indicação pelo grupo, de um coordenador e dois suplentes que assumirão o trabalho, 
durante o espaço de tempo decorrido entre a autorização para reativação e o próximo SIPEM, caso a reativação seja aprovada.  

Art.20º Recebido o processo de reativação do GT, a DNE o encaminhará, num prazo de 15 dias,  ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o parecer final, num prazo de 
30 dias. 

DA RENOMEAÇÃO DE GRUPOS 

Art. 21º A renomeação de um grupo poderá ocorrer, a qualquer tempo, por iniciativa do próprio GT,  quando for avaliado que a nomeação anteriormente dada não reflete 
de forma satisfatória a temática pesquisada pelo GT. 

Art.22º O Grupo de Trabalho interessado na renomeação formula proposta, justificando o pedido com os argumentos cabíveis e o encaminha a DNE. 

Art.23º Recebido o processo de renomeação do GT, a DNE o encaminha, num prazo de 15 dias,  ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o parecer final, num prazo de 
30 dias. 

DA FUSÃO DE GRUPOS 

Art. 24º A fusão de grupos poderá ocorrer quando os grupos envolvidos avaliarem a pertinência da fusão, no que se refere às temáticas em seus aspectos epistemológicos e 
metodológicos,  de tal maneira que a separação dos grupos não possa se manter. Isso deve ser feito por ampla discussão de ambos os GT, que deve ser registrada em 
relatórios. A aglutinação deve sempre visar o fortalecimento dos debates no âmbito das pesquisas em Educação Matemática.  

Art.25º O(s) pesquisador(es|) interessado(s) na fusão de seus GTs formulam proposta, justificando o pedido de fusão e indicando as motivações para esse procedimento. 
Eles também devem propor os nomes dos pesquisadores envolvidos na fusão dos GT e a indicação, formulada pelo grupo, de um coordenador e de um vice-coordenador 
que assumirão o trabalho, durante o espaço de tempo decorrido entre a autorização para a fusão e o próximo SIPEM, caso a fusão seja aprovada. 

Art.26º Recebido o processo de fusão de GT, a DNE o encaminha, num prazo de 15 dias, ao Conselho Nacional Deliberativo, que dará o parecer final, num prazo de 30 dias. 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27°.Estão homologados, pela presente Resolução, doze grupos de trabalho em funcionamento no V Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática, 
realizado em Petrópolis, em outubro de 2012, a saber: 

Grupo de Trabalho 01 - Educação Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Grupo de Trabalho 02 - Educação Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental. 

Grupo de Trabalho 03 - Educação Matemática no Ensino Médio. 

Grupo de Trabalho 04 - Educação Matemática no Ensino Superior. 

Grupo de Trabalho 05 - História da Matemática e Cultura. 

Grupo de Trabalho 06 - Educação Matemática: novas tecnologias e Educação à distância. 

Grupo de Trabalho 07 - Formação de professores que ensinam Matemática. 

Grupo de Trabalho 08 - Avaliação em Educação Matemática. 

Grupo de Trabalho 09 - Processos cognitivos e linguísticos em Educação Matemática. 

Grupo de Trabalho 10 - Modelagem Matemática. 

Grupo de Trabalho 11 - Filosofia da Educação Matemática. 

Grupo de Trabalho 12 - Ensino de Probabilidade e Estatística.  

Art. 28º Os GT referidos no artigo acima produzirão até julho de 2013, ementa a ser publicada pela DNE da SBEM de modo a identificar  suas finalidades e linhas de pesqui-
sa. 

Art. 29º A partir da homologação desses doze GTs, a criação, extinção, reativação, renomeação ou fusão de Grupos de Trabalho na Sociedade Brasileira de Educação Mate-
mática, deverão obedecer às normas contidas na presente Resolução.  

Art. 30º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

03 de fevereiro de 2013. 

A Comissão: 

Cristiano Alberto Muniz (UnB) – representante da DNE da SBEM 

Eurivalda Santana (UESC) – representante do GT1 

Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA/RS) - representante do GT2 

Célia Maria Carolino Pires (PUCSP)- representante do GT3 

Barbara Lutaif Bianchini (PUC-SP) - representante do GT4 

Cristiane Coppe de Oliveira (UF de Uberlândia) - representante do GT5 

Rúbia Barcelos do Amaral (UNICAMP) - representante do GT6 

Ana Cristina Ferreira (UFOP) - representante do GT7 

Maria Isabel Ramalho Ortigão (UERJ) - representante do GT8 

Sandra Magina (PUC-SP) - representante do GT9 

Ana Paula Malheiros (UNESP – Rio Preto) - representante do GT10 

Renata C. G. Meneghetti (USP-São Carlos) - representante do GT11 

Irene Maurício Cazorla (UESC) –  representante do GT12 


