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Introdução 

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. 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. A nossa participação como sociedade 

se faz necessária em várias dimensões: institucional, pois a SBEM é reconhecida 

pela sociedade como um espaço de produção de pesquisas e de práticas em 

Educação Matemática; escolar, já que tem pesquisas e propostas concretas para se 

pensarem as práticas pedagógicas escolares em seus aspectos mais amplos, como 

a didática, o currículo, as avaliações; e uma dimensão formativa, pois contribui para 

a formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática e para a 

formação de pesquisadores na área. O compromisso político e social nos leva a 

pensar em uma educação matemática para todos, que contribua para a justiça 

social, respeite a diversidade e estabeleça um diálogo favorável ao desenvolvimento 

humano. 

A SBEM tem como missão buscar meios para desenvolver a formação 

matemática de todo cidadão de nosso país, por considerar que isso seja 

fundamental para o desenvolvimento social e econômico sustentável e para o 

estabelecimento de uma sociedade justa. Para isso, ela congrega profissionais e 

alunos envolvidos com a área de Educação Matemática, com o ensino de 

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.  

Organizada em 23 regionais, a SBEM representa comunidades de 

educadores matemáticos em cidades brasileiras. Em sua organização interna, abriga 

14 Grupos de Trabalho (GTs) que se dedicam a campos específicos da Educação 

Matemática, assim definidos: GT1 - Educação Matemática nas séries iniciais; 

GT2/GT3 - Educação Matemática nas séries finais do ensino fundamental e no 

ensino médio; GT4 - Educação Matemática no ensino superior; GT5 - História da 

Matemática e Cultura; GT6 - Educação Matemática: novas tecnologias e Educação a 

distância; GT7 - Formação de professores que ensinam Matemática; GT8 - 

Avaliação em Educação Matemática; GT9 - Processos cognitivos e linguísticos em 

Educação Matemática; GT10 - Modelagem matemática; GT11 - Filosofia da 

Educação Matemática; GT12 - Ensino de probabilidade e estatística; GT13 - 

Diferença, Inclusão e Educação Matemática. Recentemente, em 26 de novembro de 

2015, foi criado o GT14 – Didática da Matemática.  

A SBEM participa do movimento educacional brasileiro, articulando-se com 

diversas sociedades científicas. Em 2014, participou da implantação do Espaço 



Matemático em Língua Portuguesa (EMeLP) no Brasil. Filiado à International 

Commission on Mathematical Instruction (ICMI), o EMeLP é uma ação conjunta da 

SBEM, da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e da Sociedade Brasileira de 

Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC). Já em 2015, a SBEM assinou o 

Acordo de Reciprocidade e Colaboração, celebrado entre a Associação Brasileira de 

Estatística (ABE), a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), a Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), a Sociedade Brasileira de História da 

Matemática (SBHMat), a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e a Sociedade 

Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC). Ainda em 2015 a 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 

homenageou a SBEM com a segunda edição do prêmio Paulo Freire, pelo 

reconhecimento da grande contribuição e do compromisso da SBEM com a 

Educação Matemática Brasileira. Outras sociedades nacionais e internacionais vêm 

estabelecendo parcerias com a SBEM, como a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), a International Commission on Mathematical 

Instruction (ICMI), a Sociedade de Didáctica da Matemática (Gesellschaft für Didaktik 

der Mathematik (GDM), a Inter-American Conference on Mathematics Education 

(IACME). 

Na perspectiva de difundir informações e conhecimentos das inúmeras 

vertentes da Educação Matemática, a SBEM promove e colabora com uma 

multiplicidade de eventos nacionais e internacionais, como: Encontro Nacional de 

Educação Matemática (ENEM), Seminário Internacional de Educação Matemática  

(SIPEM), Fórum Nacional de Licenciaturas em Educação Matemática, Simpósio 

Internacional da Pesquisa em Educação Matemática (SIPEMAT), Encontro Brasileiro 

dos Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática (EBRAPEM), 

Reuniões nacionais da ANPED (GT-19: Educação Matemática), SBPC, além de 

diversos eventos estaduais e locais promovidos pelas diretorias regionais da SBEM. 

No que tange a publicações, a SBEM é responsável pela “Coleção SBEM”, pela 

Educação Matemática em Revista (ISSN 1517-3941 impressa e 2317-904X online) e 

pela Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (ISSN 2238-0345) 

e participa de editais e parcerias com editoras, como a Springer. 

A SBEM tem hoje 861 sócios regularmente inscritos.  

Um ponto fundamental a ser considerado, na perspectiva de definição da 

SBEM como sociedade ativa, é o estabelecimento de redes de cooperação e de 

pesquisa, com diversas instituições parceiras.  

SBEM em rede colaborativa é a temática central desta proposta de trabalho, 

a qual contemplará a articulação de diferentes instâncias e membros que fazem a 

Educação Matemática nacional e internacional. Pensamos em uma rede 

colaborativa que congregue 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.   

Esta proposta agregará três eixos: a valorização do profissional da Educação 

Matemática, a questão política e a questão da pesquisa, com vistas a apoiar as 

regionais e os Grupos de Trabalho (GT) na promoção da articulação da pesquisa em 

Educação Matemática com a sala de aula da Educação Básica e a dar visibilidade 

às pesquisas e às práticas desenvolvidas pelos sócios. 

 

Ações previstas para a SBEM no triênio 2016-2019 

O cenário educacional brasileiro requer participações, manifestações e 

intervenções constantes na elaboração de políticas públicas originárias nas diversas 

instâncias de poder. 

Nossa proposta tem como eixo central a constituição e a articulação de uma 

rede colaborativa de educadores matemáticos, viabilizada pela SBEM, conforme o 

que já pontuamos nesta proposta.  

Para viabilizar essa rede colaborativa estão previstas as seguintes ações: 

I. Fortalecimento das parcerias com as regionais: subsidiar o 

desenvolvimento das ações previstas por cada regional, colaborar na 

organização de eventos e publicações, auxiliar nas formas de captação de 

recursos, subsidiar as ações políticas e pedagógicas envolvendo professores 

de todos os níveis de ensino, viabilizar uma rede colaborativa entre as 

regionais. Incentivar e subsidiar a constituição de regionais em alguns estados 

que ainda não a possuem (Amapá, Maranhão, Piauí e Roraima) e estimular a 

criação de núcleos em regionais muito grandes. 

II. Valorização dos profissionais da Educação Matemática: valorizar 

professores e futuros professores da Educação Básica de instituições de 

ensino públicas e privadas, professores e futuros professores do ensino 

superior de instituições públicas, privadas e confessionais, professores 

pesquisadores, professores dos Programas de Pós-Graduação em Educação 

Matemática e áreas afins, elaboradores de currículo, técnicos e coordenadores 

pedagógicos, elaboradores de materiais didáticos etc., possibilitando a 

interlocução entre esses profissionais. Apoiar e incentivar projetos, programas, 

grupos e ações desenvolvidas por professores, futuros professores e/ou 



pesquisadores com vistas à melhoria da qualidade da Educação Matemática na 

educação básica e no ensino superior. 

III. Ações políticas: intensificar a articulação com agências de fomento, como 

CAPES e CNPq, manter a representatividade da sociedade nos órgãos 

políticos, dar visibilidade a pesquisas e ações produzidas nos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Matemática e áreas afins e/ou 

desenvolvidas em projetos de pesquisa, projetos de extensão, iniciativas de 

Organizações não governamentais (ONG) e manter um diálogo político e 

pedagógico com as outras sociedades e associações que se aproximam dos 

mesmos interesses dos educadores matemáticos, como SBPC, SBM, 

SBMAC, ANPED, Associação Nacional de Formação de Professores 

(ANFOP).  

IV. Ações de pesquisa: favorecer a colaboração com os 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 (e-book, 

dossiês em periódicos etc.), e durante os eventos nacionais (ENEM, SIPEM) 

e internacionais (Conferência Interamericana de Educação Matemática - 

CIAEM, Congresso Ibero-Americano de Educação Matemática - CIBEM, 

International Congress on Mathematical Education - ICME, Psychology 

Mathematics Education - PME etc.). 

V. Manutenção das ações realizadas pela diretoria anterior, com vistas a dar 

continuidade aos trabalhos desenvolvidos, principalmente aqueles que forem 

avaliados positivamente, como o repasse em dinheiro às regionais legalmente 

organizadas; a periodicidade das revistas; a visibilidade da sociedade por meio 

de ações políticas, de representatividade, de articulações com as várias 

sociedades que congregam pessoas interessadas na Educação Matemática; a 

visibilidade das ações da sociedade, via página na internet atualizada, 

relacionamento com associados etc. 

 

A seguir, elencamos as metas da Gestão 2016-2019. 

1. Consolidar as ações atuais avaliadas positivamente pela DNE (gestão 

2013/2016), com atendimento à agenda definida. 

2. Captar novos associados. 

3. Constituir e articular a rede colaborativa por meio de interação digital 

(manutenção da página, link para um portal do professor que ensina 

matemática, materiais digitais e impressos).  

4.  Investir nas atuais publicações da SBEM e no incentivo a novas propostas 

(e-book, participação em editais de periódicos). 

5.  Captar recursos. Buscar parcerias/patrocínios com fundações/instituições. 



6. Consolidar a presença da SBEM em ações governamentais e sociedades 

afins. 

7. Incentivar a criação de novos espaços para a participação local dos 

professores de educação básica e ensino superior. Buscar convênios com 

secretarias municipais e diretorias de ensino estaduais. 

8. Participar ativamente em eventos nacionais e internacionais, buscando 

ampliação de possibilidades para associados.  

9. Promover a visibilidade da SBEM nas agências de fomento e nos órgãos do 

governo relacionados às atividades educacionais e de pesquisas. 

10. Incentivar a criação de projetos educacionais e de pesquisas por meio das 

regionais. 

11. Subsidiar as regionais em suas ações e na promoção de eventos que 

envolvam professores e pesquisadores da região. Ampliar a promoção de 

eventos regionais na área de Educação Matemática, auxiliando as regionais 

na captação de recursos. 

12. Promover maior integração entre as secretarias regionais para a troca de 

experiências, cooperação e articulação de ações institucionais da SBEM de 

âmbito nacional, para atingir de forma mais homogênea a comunidade 

científica de todas as regiões do País (rede colaborativa). 

13. Incentivar a publicação de materiais didáticos, para subsidiar a prática dos 

professores nas escolas e nos cursos de formação de professores, com 

participação efetiva dos sócios.  

14. Estabelecer parcerias com municípios e estados em que atuam poucos 

profissionais da educação matemática, objetivando oferecer cursos, palestras, 

oficinas e simpósios com foco, por um lado, na divulgação dos trabalhos da 

SBEM, e por outro, na formação contínua dos professores da educação 

básica. 

15. Oferecer, apoiar e incentivar cursos EaD em temáticas da Educação 

Matemática para os professores da educação básica. Estabelecer parcerias 

com instituições a fim de oferecer a certificação dos cursos. 

16. Incentivar a publicação de artigos científicos em língua estrangeira 

(preferencialmente em inglês), buscando parcerias com outras sociedades 

científicas internacionais.  

17. Criar um evento nacional específico aos futuros professores de matemática, 

que antecede o Fórum Nacional de Licenciaturas, promovendo a integração 

entre licenciandos, pesquisadores e formadores de professores. 

18. Constituir uma comissão para analisar a proposição e a sustentabilidade dos 

GT da SBEM. 

Esse conjunto de ações e metas só pode ser obtido com a colaboração de 

todos os associados. Apresentamos aqui nossas intenções de coordenar esse 

trabalho por meio da Diretoria Nacional, em constante diálogo com todos os 

associados. 




