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Editorial 
 

É com imensa satisfação que apresentamos a primeira edição do Boletim Eletrônico da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática - Regional Pará.  A Sociedade Brasileira de Educação Matemática – 

SBEM, fundada em 1988, é uma entidade civil de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos e sem 

qualquer vinculação político-partidário e religiosa.  De acordo com seu Estatuto, a Sociedade tem por 

finalidade congregar profissionais e estudantes interessados na área de Educação Matemática para 

promover o desenvolvimento dessa área do conhecimento.  

Neste primeiro número você encontrará informes gerais, artigos, sugestões de atividades para sala de 

aula, indicativos de leitura e curiosidades. Solicitamos de todos o apoio e a colaboração para que esta 

iniciativa de nossa Sociedade tenha êxito.  Entre em contato conosco, colaborando assim, para o 

enriquecimento e ampliação deste meio de comunicação que terá periodicidade trimestral.  

A semente está lançada! Fazê-la frutificar, no entanto, requer sua participação. 

Miguel Chaquiam – Diretor SBEM-PA 

O IV EPAEM – Encontro Paraense de Educação Matemática 

Evento promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM, Regional                   

Pará - SBEM-PA, com coordenação de seus órgãos dirigentes. O IV EPAEM caracteriza-se por uma 

vasta programação de cunho científico e pedagógico em que são apresentadas as novas produções do 

conhecimento na área. Debatem-se grandes temas, são expostos problemas em busca de soluções, 

divulgam-se experiências, bibliografias e materiais instrucionais, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento e a difusão das experiências, estudos e reflexões na área da Educação Matemática. 

Este Encontro será sediado na Universidade da Amazônia - UNAMA, Belém-PA, no período de 04 a 06 

de setembro de 2006.  Maiores informações sobre a SBEM-PA e IV EPAEM podem ser obtidas por meio 

do site www.sbempa.mat.br . 
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Artigo 
 

Laboratório de Educação Matemática: Ambiência reflexiva em busca da aprendizagem 
significativa a partir de um espaço-atitudinal-intencional. 

Natanael Freitas Cabral 
Universidade da Amazônia – UNAMA 

ETRB – Ministério da Defesa 
Vice-Diretor SBEM-PA 

 natanfc61@yahoo.com.br 
Palavras Chaves: Laboratório de Educação Matemática, Aprendizagem. 

As inquietações profissionais que começaram ocorrer após 10 anos de exercício docente 
foram fundamentais para que eu pudesse perceber meu equivoco quanto aos procedimentos e, 
sobretudo, na interpretação dos resultados do meu trabalho como professor de matemática. 
Questionar a visão mecanicista construída em minha formação inicial teve início quando passei 
de algum modo a estranhar minha prática. 

O Laboratório de Educação Matemática surgiu na minha experiência a partir dos cursos 
do NPADC e UNB. As atividades desenvolvidas nesses espaços têm, em geral, uma dupla 
preocupação. Na perspectiva docente, preocupa-se em cultivar uma ambiência de prática 
reflexiva indispensável para o desenvolvimento de qualquer ação de ensino. Já na perspectiva 
discente, a preocupação volta-se para a promoção da aprendizagem significativa. 

A minha concepção provisória de um Laboratório de Educação Matemática pressupõe 
uma íntima relação da tríade espaço-atitude-intenção, uma vez que se destina à pesquisa, 
elaboração, aplicação e avaliação de situações de ensino-aprendizagem do saber matemático e 
suas múltiplas implicações nas relações humanas. 

“O espaço”, tão essencial ao desenvolvimento de certas atividades, está contido no meu 
conceito provisório de Laboratório de Educação Matemática, mas não se reduz a ele. Grande 
parte das atividades desenvolvidas no laboratório é realizada em pequenos grupos monitorados 
pelo professor. Há uma participação mais ativa dos alunos, que são induzidos, pela própria 
natureza da atividade, a uma ambiência de muitas interações entre si e com o professor. 

 A “atitude” está ligada à ação docente de pesquisa, elaboração, aplicação e avaliação 
de situações de ensino geradas pelas atividades. São estas ações do professor, que constituem 
sua atitude para materializar o Laboratório de Educação Matemática. 

Esta “atitude” que materializa o Laboratório de Educação Matemática deve ser conduzida 
naturalmente por uma “intencionalidade” pedagógica, ou seja, o professor precisa saber 
exatamente aonde quer chegar com aquela(s) atividade(s). Assim, ele evitará o descanso 
permanente nos “braços protetores” do livro didático, sem dúvida alguma, salvaguardando seus 
benefícios e limitações, também importante dentro do processo de ensino. 

A concepção assim de um Laboratório de Educação Matemática dentro desta 
perspectiva, abre a possibilidade de superação da mera ministração frontal de conteúdos – 
exposição de lições – que Perrenoud (2000) classifica como habilidade pedagógica muito 
comum, porém, bastante empobrecida. 

Tal laboratório de educação configura-se além do que é físico, transcende o geográfico e 
constitui-se essencialmente no campo intersubjetivo a partir da atitude intencionada de fazer 
aprender.  
 
MACHADO, S. D. A. Educação Matemática: uma introdução. São Paulo: Educ, 1999. 
PONTE, J. P. A investigação sobre o professor de matemática: Problemas e perspectivas. Conferência realizada no I 
SIPEM promovido pela SBEM, 2000.  
PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. São Paulo: Artes Médicas, 2000.  

 
 
 



Sugestões de Atividades 
 
A atividade de ensino apresentada foi elaborada pelos professores Mario Thomaz e Shyrleny 

Cota. Esta atividade oportuniza aos alunos o ato de observar, pensar e expressar suas 

conclusões, além de explorar o máximo divisor comum a partir da manipulação do material 

dourado. 

 
ATIVIDADE 

Objetivo: Determinar o Máximo Divisor Comum (M.D.C.) 

Materiais: Material Dourado (placa, barra e cubinhos), papel quadriculado, lápis e borracha. 

Procedimentos: 

O professor deverá: 

� Dividir os alunos em duplas e distribuir os materiais; 

� Solicitar que construam dois retângulos diferentes (ressaltando que todo quadrado é um 

retângulo) e desenhem no papel quadriculado (a representação de uma face da figura), 

denominando-os de R1 e R2, respectivamente; 

 

 

 

� Sugerir que verifiquem se é possível decompor os retângulos construídos (R1 e R2) em 

retângulos menores contendo somente as situações descritas 

a) Situação 1: um cubinho 

 
 

 

b) Situação 2: dois cubinhos 

 

 

 

c) Situação 3: três cubinhos 

 

 

 

 

 

 

R1 R2 

R1 R2 

R1 R2 

Foi possível decompor 

em 2 retângulos 

R2 

Foi possível decompor em 

três retângulos, mas um deles 

não atende a condição (ter três 

cubinhos) 

R1 



 

d) Situação 4: quatro cubinhos 

 

 

 

 

 

� Pedir que anotem no papel quadriculado, abaixo dos respectivos desenhos, os casos em 

que foi possível realizar o procedimento anterior (situações 1, 2, 3, 4). Para isso, deverá 

utilizar a notação D (R)= { ... } que corresponde, respectivamente, aos possíveis divisores 

dos retângulos 

 

 

 

 

 

� Propor os seguintes questionamentos: 

1- Quantos cubinhos ao todo possui R1? E R2? 

Representem por meio de um diagrama D(R1) ∩ D(R2). 

2- O que representa D(R2) e D(R1)? E D(R1) ∩ D(R2)? 

3- Dentre os valores de D(R1) ∩ D(R2) qual o maior divisor comum? 

 

Sugestões de Leitura 
 

 

R1 

Como foi possível 

decompor R1 em 

retângulos de 1, 2 e 4 

cubinhos, temos : 

Como foi possível 

decompor R2 em 

retângulos de 1, 2 e 3 

cubinhos, temos : 

R2 

D(R1) = {1,2,4} D(R2) = {1, 2, 3} 

Foi possível decompor 

em 2 retângulos 

R1 

Foi possível decompor em dois 

retângulos, mas um deles não atende a 

condição (ter quatro cubinhos) 

 

R2 

Editora: Flecha do Tempo.     Ano: 2006 
Autor: Iran Abreu Mendes 
 
A Educação Matemática fez com que emergissem das pesquisas e 

práticas pedagógicas, algumas diretrizes metodológicas para a 

efetivação de um ensino de matemática com significado. Este livro 

aborda aspectos essenciais acerca dessas diretrizes, chamando-as 

de tendências metodológicas em Educação Matemática, 

mencionando possíveis contribuições das mesmas para solução de 

alguns obstáculos encontrados pelos professores de matemática 

no decorrer de sua prática. 



 
 

 
 
 

Curiosidades 
 

Você sabe que existe o Dia Nacional da Matemática? 

 

O dia foi criado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM. Essa data foi 

escolhida em homenagem ao nascimento de Malba Tahan, pseudônimo do ilustre brasileiro 

Júlio César de Mello e Souza. Malba Tahan é autor de “O Homem que Calculava”, além de 

uma vasta obra. 

 

“O Homem que Calculava”, conta as aventuras de Beremis, um árabe que gostava de resolver 

os problemas da vida com soluções matemáticas. 

O primeiro nome falso que Júlio César adotou para fingir que era um escritor de outro país foi 

R. S. Slade. Fez isso para conseguir publicar uma história em um jornal, rejeitada anteriormente 

quando assinou seu verdadeiro nome. 

 
 
 

Editora: UFMS.     Ano: 2005 
Autores: Marilena Bittar e José Luiz Magalhães de Freitas. 
 
Segundo os autores, o livro foi escrito pensando nos profissionais 

da área da educação envolvidos com aprendizagem matemática 

nas séries iniciais do ensino fundamental.  Este texto  atende os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e apresenta uma 

abordagem articulada de teoria pedagógica e conteúdos 

matemáticos fundamentais do ensino fundamental, em particular, 

com atividades de resolução de problemas envolvendo contagem e 

medidas.   

Júlio César nasceu no Rio de Janeiro, no dia 06 de Maio de 1895 e 

faleceu no Recife, no dia 17 de Maio de 1974. O livro “O Homem que 

Calculava” já ultrapassou a marca de dois milhões de exemplares 

vendidos em diversos idiomas. 


