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EMENTA

A educação matemática como 
campo de atuação profissional e 
campo de pesquisa. Fundamentos 
epistemológicos, filosóficos e 
pedagógicos da educação 
matemática e os desafios para a sua 
consolidação no Brasil. 



OBJETIVOS

1. Compreender que a Educação matemática é ao 
mesmo tempo uma área de atuação profissional e 
uma área de pesquisa.

2. Analisar o surgimento da educação matemática e 
seus fundamentos epistemológicos, filosóficos e 
pedagógicos.

3. Relacionar os fundamentos da Educação 
Matemática com a organização de trabalhos para as 
feiras de matemática. 



ORGANIZAÇÃO DO MÓDULO 

I - Contexto histórico – a origem da 
educação matemática como campo 
profissional e científico.

II – A sociedade brasileira de educação 
matemática e o surgimento da 
comunidade de educadores matemáticos 

III – A SBEM e o movimento das feiras de 
matemática 



A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COMO 
CAMPO PROFISSIONAL E CIENTÍFICO



Desenho de um 
estudante do 
8º ano que 

representa a 
“cara da 

Matemática 



QUESTÕES INICIAIS...

• O que é a matemática?
• Qual é a natureza da matemática? Descoberta ou 

invenção?
• Onde devemos procurar a matemática? 
• Como ensinar e aprender matemática?
• Como fazer matemática na escola?
• Qual é a natureza do pensamento matemático da 

criança, do jovem e do adulto?
• Qual é o papel do professor na construção do 

conhecimento matemático?



OS OBJETOS MATEMÁTICOS 

Não foi apenas a partir de experiências 
práticas que o conhecimento matemático 
se desenvolveu, mas se nosso objetivo é 
ensinar com significado precisamos 
considerar as experiências cotidianas, 
precisamos encontrar matemática na 
cultura.  



RAÍZES HISTÓRICAS DO ENSINO DA 
MATEMÁTICA NO BRASIL

 Jesuítas (1549 – 1759) – Matemática como recurso auxiliar 

 Aulas de artilharia e fortificações – Matemática para proteção 
do território

 Período pombalino – aulas régias – aulas avulsas de aritmética, 
álgebra e geometria – “Do pouco que existe muito se destrói”

 Seminários e colégios mantidos por outras ordens religiosas

 Matemática Escolar 

 1827 – criação de escolas primárias

 1835 – Liceus – com ensino preparatório às academias militares

 1837 – Colégio Pedro II – 1ª escola secundária pública



UMA MATEMÁTICA PARA MENINOS E 
OUTRA PARA MENINAS

“Aos meninos, os professores ensinarão a ler, as 
quatro operações de aritmética, a prática de  
quebrados decimais e proporções, as noções 
mais gerais de geometria prática [...] às meninas, 
com exclusão da noções de geometria e 
limitando a instrução da aritmética só às suas 
quatro operações, as mestras ensinarão também 
as prendas que servem à economia domestica.”

• Art. 6º e  Art. 12 da Lei Geral da Educação, de 
15/10/1827, que cria a escolas de primeiras letras 



MATEMÁTICA TRADICIONAL
(ATÉ A DÉCADA DE 1930)

• Ensino fragmentado em aritmética, álgebra 
e geometria.

• Ensino pautado na transmissão de 
ferramentas.

• Ênfase no rigor dos algoritmos e na  
memorização de conceitos e 
procedimentos.

• Preocupação com a formalização.

• Livros delimitavam conteúdos, enfatizando 
regras textuais e com poucas ilustrações.



1º. MOVIMENTO INTERNACIONAL PARA 
MODERNIZAÇÃO DA MATEMÁTICA

• Movimento liderado pelo alemão Felix Klein, no início do 
século XX, que presidiu a Comissão Internacional para o 
Ensino da Matemática entre 1908 e 1920.

• “[...] uma nova tendência que começou a desenhar-se em 1890, consiste 
em não  rescindir das aplicações da Matemática em todos os ramos das 
Ciências naturais e técnicas, assim como de sua significação na vida real. 
Deste modo se acrescenta algo novo à mera aplicação dos procedimentos 
intuitivos, pois em vez de utilizá-los com um objeto puramente formal, se 
aproveitam para fazer o aluno adquirir conhecimentos indispensáveis na 
prática da vida. Em relação com essas idéias, estão as proposições da 
reforma que tem por base a introdução no ensino secundário do conceito 
de função, os métodos gráficos e elementos de Cálculo Infinitesimal. 
(KLEIN apud BRAGA, 2003, 45-46).



AS REFORMAS CURRICULARES NO 
BRASIL

• 1912  Brasil é convidado para a comissão sem direito a voto 
(Eugênio Gabaglia – Colégio Pedro II) 

• 1929 – 1935 Mudanças curriculares (Euclides Roxo – Colégio 
Pedro II) que influenciaram a reforma Francisco Campos de 1930

• “[...] a fusão dos diferentes ramos da Matemática: a aritmética, 
a álgebra e a geometria, interligando-os em uma única 
disciplina; a introdução precoce da noção de função, 
especialmente sob a forma gráfica; o abandono, em parte, da 
rígida geometria euclidiana [...]; introdução das noções de 
coordenadas e de geometria analítica [...]; introdução das 
noções de cálculo diferencial e integral.” (ROXO apud VALENTE, 
2004, 102 - 103).



O ÍNICIO DA FORMAÇÃO DE UMA 
COMUNIDADE DE EDUCADORES 
MATEMÁTICOS 

1955 – 1º Congresso Nacional de Ensino 
de Matemática – BA – 115 professores

1957 – 2º Congresso Nacional de Ensino 
de Matemática – RS – 240 professores

1959 – 3º Congresso Nacional de Ensino 
de Matemática – RJ – 500 professores



MATEMÁTICA MODERNA
(DÉCADA DE 1960 E 1970)

• Movimento que objetivava o rápido desenvolvimento das 
ciências e tecnologias.

• Ruptura entre matemática pura e matemática aplicada.

• A matemática é vista como ciência pura e exata, com 
procedimentos e linguagem universais.

• Grande preocupação com a formalização, com o rigor da 
linguagem matemática e com as propriedades 
axiomáticas.

• Introdução da teoria de conjuntos e da álgebra abstrata no 
currículo escolar.

• A Geometria perde espaço no currículo.



QUEM NÃO SE LEMBRA?

Um número somado com 4 é igual a 9. 
Qual é esse número?

SM

 + 4 = 9 

 = 9 - 4

 = 5

OP

9

- 4

5

RESP

Esse número 
é 5



MAS QUEM DISSE QUE ISSO ACABOU?



OUTRO EXEMPLO...



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
(A PARTIR DA DÉCADA DE 80)

• Propõe a ressignificação dos papéis do professor e 
do aluno. 

• Lógica formal é construída a partir da lógica do 
estudante.

• Considera as múltiplas capacidades cognitivas do 
sujeito.

• Concebe o conhecimento matemático sob diferentes 
perspectivas.

• O contexto sociocultural é o ponto de partida e de 
chegada da ação pedagógica.

• Resgata o prazer da aprendizagem matemática.



PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
• Ensino Fundamental para aquisição de 

competências e não para estudos 
posteriores.

• O aluno é ativo na construção do seu 
conhecimento.

• Ênfase na resolução de problemas, na 
contextualização e interdisciplinaridade.

• Amplo espectro de conteúdos.

• Uso de novas tecnologias.



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
• Campo Profissional 
Práticas profissionais nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, nos diferentes espaços
escolares ou não escolares.

• Campo de Pesquisa
Investigações que estabelecem interlocução com
diferentes campos de pesquisa em Educação, em
Matemática, em Matemática Aplicada, em Estatística,
em Filosofia, em Linguagem, em Tecnologia etc.

Dimensões que se articulam...



EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Área de conhecimento das ciências sociais ou 
humanas, que estuda o ensino e a 
aprendizagem da matemática. (...) a EM 
caracteriza-se como uma práxis que envolve o 
domínio do conteúdo específico (a matemática) 
e o domínio de ideias e processos pedagógicos 
relativos à transmissão/assimilação e/ou à 
apropriação/construção do saber matemático 
escolar. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006) 



A SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA e o surgimento da 

comunidade de educadores matemáticos 



Atividade 1: visite o site da 
SBEM

www.sbembrasil.org.br

Explorar as abas:

A sociedade  (ler missão, 
atividades e ata de 
fundação)

Seja Sócio

Publicações 

Eventos



MISSÃO

A SBEM tem como finalidade ampla buscar meios para
desenvolver a formação matemática de todo cidadão
de nosso país. Para isso, ela congrega profissionais e
alunos envolvidos com a área de Educação Matemática
e com áreas afins e procura promover o
desenvolvimento desse ramo do conhecimento
científico, por meio do estímulo às atividades de
pesquisa e de estudos acadêmicos. É também objetivo
da SBEM a difusão ampla de informações e de
conhecimentos nas inúmeras vertentes da Educação
Matemática.



HISTÓRICO
• Fundada em Janeiro de 1988;

• Durante o II ENEM – Encontro Nacional de Educação 
Matemática

• Em 2018 completou 30 anos

• Mantém interlocução com associações e sociedades 
científicas nacionais e internacionais



DIRETORIAS REGIONAIS

Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná

Região Sudeste: São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro

Região Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte. Ceará, Piauí e Maranhão (em 
construção)

Região Norte: Amazonas, Rondônia, Pará, Acre e Tocantins 
(em construção), Amapá e Roraima (não tem).

Região Centro Oeste: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso (em construção).



GRUPOS DE TRABALHO
Grupo  de  Trabalho  01:  Educação  Matemática  na  Ed.  Infantil  e  nos anos iniciais  do  Ens. Fundamental.

Grupo  de  Trabalho  02:  Educação  Matemática  nos  anos  finais  do  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio.

Grupo de Trabalho 03: Currículo e Educação Matemática.

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.

Grupo de Trabalho 13: Diferença, Inclusão e Educação Matemática 

Grupo de Trabalho 14: Didática da Matemática

Grupo de Trabalho 15: História da Educação Matemática



EVENTOS

Ocorrem a cada 3 anos

• ENEM (Encontro Nacional de Educação Matemática). 
Próximo: 2019 – Mato Grosso

• SIPEM (Simpósio Internacional de Pesquisa em 
Educação Matemática). Próximo: 04 a 08/11/2018 -
Foz do Iguaçu -
http://www.sbemparana.com.br/viisipem/

• Fórum Nacional de Licenciatura em Matemática. 
Ocorreu: 22 a 24/06/2017 - UFMS em Campo Grande



PUBLICAÇÕES

Educação Matemática em Revista

RIPEM: International Journal for Research in 
Mathematics Education

http://www.sbem.com.br/revista/

Livros: coleção SBEM

http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/p
ublicacoes/colecao-sbem

http://www.sbem.com.br/revista/
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/publicacoes/colecao-sbem


DESAFIOS/AÇÕES
• A Educação Matemática brasileira vem enfrentando

inúmeros desafios postos pelas políticas públicas no
âmbito da Educação do País e das demandas sociais por
um ensino de matemática de qualidade.

• O cenário político atual demanda que as sociedades
científicas, os movimentos sociais e a comunidade de
educadores/pesquisadores estejam unidos e atentos às
rápidas mudanças e respondam com ações efetivas para a
garantia de direitos adquiridos em Educação.

• A Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM),
como sociedade representativa dos educadores
matemáticos, é chamada a participar de ações conjuntas
tanto nas esferas governamentais quanto em ações mais
pontuais: locais e regionais.



Dimensão Institucional: a SBEM é reconhecida pela
sociedade como um espaço de produção de pesquisas e
de práticas em Educação Matemática;

Dimensão Escolar: tem pesquisas e propostas concretas
para se pensarem as práticas pedagógicas escolares em
seus aspectos mais amplos, como a didática, o currículo,
as avaliações;

Dimensão formativa: contribui para a formação inicial e
continuada de professores que ensinam matemática e
para a formação de pesquisadores na área.



Constituímos uma rede colaborativa que congrega os sócios,
sejam eles professores da educação básica; professores do
ensino superior; futuros professores; professores e
coordenadores de programas de pós-graduação lato e stricto
sensu; pesquisadores em Educação Matemática;
coordenadores de cursos de licenciatura em matemática;
técnicos e elaboradores de currículos; elaboradores de
materiais didáticos; profissionais envolvidos com Educação
Matemática no campo, Educação Matemática na Infância,
Educação Matemática quilombola, indígena, popular,
Educação Matemática e inclusão, Educação Matemática para
jovens, adultos e alunos em situações de risco; e outros
profissionais que, de alguma forma, contribuam para o
campo da pesquisa e da prática em Educação Matemática.



CAMPANHA
Valorização da profissão: PROFESSOR

Ser professor ou professora não é dom, nem vocação e nem
sacerdócio! É uma profissão e necessita ser reconhecida
como tal.

A SBEM defende e acredita na necessidade dessa
campanha, em meio a discussões e desvalorização da
profissão pela mídia, por pessoas que entendem a
educação como “um negócio rentável” e pelas políticas
atuais de governo que defendem “o notório saber”,
ignorando ou mesmo desconsiderando as práticas e
pesquisas sobre formação de professores nos últimos 40
anos que aponta ser necessário muito mais que o
conhecimento de conteúdo para ser um professor.



AÇÕES

• Fortalecimento das parcerias com as regionais. Ampliar o número de
sócios, oferecer apoio aos sócios (convênios, colaborações).

• Ações políticas: intensificar a articulação com agências de fomento, como
CAPES e CNPq, lutar para manter a representatividade da sociedade nos
órgãos políticos, dar visibilidade a pesquisas e ações produzidas pelos
sócios e manter um diálogo político e pedagógico com as outras sociedades
e associações que se aproximam dos mesmos interesses dos educadores
matemáticos, sem perder nossa identidade.

• Ações de pesquisa: favorecer a colaboração com os professores e/ou
pesquisadores na organização de eventos, na elaboração e na participação
em editais de financiamento de publicações, na tradução e na revisão de
artigos. Incentivar e colaborar com os GT para o desenvolvimento de
pesquisas do próprio GT, entre os GT, sistematizadas e divulgadas por meio
de publicações.



AÇÕES 

• Importância de realização de ações pedagógicas e 
acadêmicas em direção à popularização do ensino 
de Matemática – Matemática para todos.

• Publicação de Moções e Manifestos contrárias ao 
desmonte da Educação (resistência): PEC 241/55, 
Reforma do Ensino Médio, Contra o desmonte dos 
Programas de Formação (PIBID, PNAIC, OBEDUC 
etc), Contra os prazos para mudanças nas 
Licenciaturas.



PARCERIA COM O MOVIMENTO 
DAS FEIRAS DE MATEMÁTICA 
• Em novembro de 2015 a Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática firmou um Acordo de Cooperação Técnica e 
Científica na área de Educação Matemática celebrado com a 
Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, o 
Instituto Federal Catarinense – IFC e a Universidade do 
Estado da Bahia – UNEB. O objetivo central do Acordo é a 
implementação de Feiras de Matemática nas Unidades 
Federativas do Brasil. 

• http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/

• Boletim 53/2016

• EMR 50/2016

http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/


A SBEM E O MOVIMENTO DAS FEIRAS 
DE MATEMÁTICA 



Atividade 2: visite 
o site das Feiras de 
Matemática

http://www.sbemb
rasil.org.br/feirade
matematica/

Ler 
Apresentação 
Novidades (ver 
Boletim 33/2016
EMR 50/2016



AS FEIRAS E A EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

• As Feiras de Matemática, mais do que 
eventos que simplesmente apresentam 
trabalhos diferenciados desenvolvidos em 
sala de aula, [...] vêm se mostrando, todos 
esses anos, como um espaço [...] no qual se 
desenvolvem práticas sociais relacionadas à 
educação matemática e à formação 
profissional dos professores envolvidos. 
(SILVA, 2014) 



OBJETIVOS GERAIS DAS FEIRAS 
Regimento da IV feira nacional - 2015

• a) Despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da 
Matemática; 

• b) Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir 
para a inovação de metodologias; 

• c) Transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e 
mediada pelo professor; 

• d) Despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do 
ensino da Matemática; 

• e) Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos 
matemáticos, socializando os resultados das pesquisas nesta área; 

• f) Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e 
comunicação aos processos de ensino e aprendizagem.



DOIS TRABALHOS APRESENTADOS NA 
V FEIRA NACIONAL – SALVADOR/BA

• 1) MATEMATICÃO - desenvolvido em 2015 com 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola 
de Educação Básica Bertino Silva, no município de 
Leoberto Leal – SC. 

• 2) MUITA LINGERIE E MATEMÁTICA: SÓ ILHOTA 
TEM - desenvolvido em 2015 com alunos do 3º ano 
do Ensino Fundamental EEB Marcos Konder, 
Ilhota/SC



MATEMATICÃO 
• Objetivo: O projeto teve como objetivo despertar nos 

alunos o interesse para investigarem e interpretarem em 
diferentes contextos do cotidiano e, de outras áreas do 
conhecimento, os conceitos e procedimentos matemáticos 
definidos para esta série. 

• Objeto de estudo: “o cachorro”, animal de estimação 
preferido pela turma. Construíram gráficos e tabelas 
mostrando os gastos das famílias com o seu cãozinho. 

• Conceitos trabalhados: grandezas escalares, fração, formas 
geométricas, ângulos, perímetros e áreas.







MUITA LINGERIE E MATEMÁTICA: 
SÓ ILHOTA TEM

Objetivo: compreender por meio de cálculos matemáticos 
diversos que a economia do município interfere diretamente 
no modo de viver das famílias, pois a geração de empregos 
proporcionada pela expansão das empresas influenciam no 
desenvolvimento socioeconômico da cidade e de seus 
habitantes

Objeto de estudo: fabricação de lingeries no município de 
Ilhota-SC

Conceitos trabalhados: sistema de medidas; sistema 
monetário; perímetro; área; situações problemas; estatística; 
estimativa e produção textual







AVALIAÇÃO DO MÓDULO 

Todos receberão um e-mail com o link para um 
questionário no Google Docs.



Sugestão de leitura 

D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática – da teoria à
pratica. Campinas: Papirus, 1996.

FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sergio. Investigação em
educação matemática: percursos teóricos e metodológicos.
2. ed Campinas, SP: Editora Autores Associados Ltda., 2007.

MIORIN, Maria Angela. Introdução à Historia da Educação
Matemática. São Paulo: Atual, 1998.

PIRES, Célia Maria Carolino. Currículos de Matemática: da
organização linear à ideia de rede. São Paulo: FTD, 2000.

VALENTE, Wagner R. Euclides Roxo e a modernização do
ensino da Matemática no Brasil. São Paulo: SBEM, 2003.


