
 

 

 
Publicação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Pará.  Ano 1.  Nº 2.  Dezembro/2006 
  Editores Responsáveis: Mario Thomaz, Miguel Chaquiam e Natanael Cabral. 

 

 

Editorial 
 

É com imensa satisfação que apresentamos a segunda 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 segundo 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.  Difícil não é lançar o primeiro, mas, manter a regularidade 

deste boletim.  Entre em contato conosco, colaborando assim, para o enriquecimento e ampliação deste 

meio de comunicação.  

Miguel Chaquiam – Diretor SBEM-PA 

 

O IX ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática 

Evento promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM, com a coordenação de 

seus órgãos dirigentes nacionais, o Conselho Deliberativo e a Diretoria Nacional Executiva.  O IX ENEM 

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 no Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH, Belo 

Horizonte – MG, no período de 18 a 21 de julho de 2007.  Maiores informações sobre o IX ENEM 

podem ser obtidas por meio do site www.ixenem.com.br . 
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Artigo 
 

RE-SIGNIFICANDO O USO DO QUADRO DE ESCREVER 
 Francisco Hermes Santos da Silva1 

 

 No século XIX as metodologias de ensino eram baseadas na oralidade, com a hierarquia de 
poder educacional demarcada pela cátedra e o púlpito. Ao final deste mesmo século, pregada ou 
pintada na parede, surgiu a lousa (Carvalho Neto e Melo, 2004: 6 (apud Miccione, 2006:1)] Embora seja 
uma mídia muito utilizada no âmbito escolar, permitindo maior flexibilidade para a interação professor-
aluno, não foi introduzida com a possibilidade de aumentar a comunicação entre professor e aluno, nem 
permitir a potencialização do processo ensino-aprendizagem. Piletti (1993, p.158) apud Miccione (2006, 
p. 2) declara que “O quadro serve de apoio para o professor para: 1.Apresentar esquemas, resumos, 
quadro sinótico; 2. Registrar dados; 3. Visualizar idéias através de desenhos; 4. Transcrever e resolver 
exercícios; 5. Apresentar graficamente os tópicos complexos e abstratos” 
  Essa tem sido a forma de utilização do quadro de escrever, onde se percebe claramente a 
ausência da participação do aluno na aula. Logo, não é de se estranhar que esse tipo de aula não 
motive um aluno a gostar de estudar, pois o excesso de passividade continua sendo a tônica da sala de 
aula, dado que a oralidade continua sendo a principal mídia. Procuramos pois identificar como o quadro 
de escrever poderia ser re-significado, e que, dentre outros, o quadro de escrever permite: 

► Acompanhar o raciocínio lógico dos alunos:  Esta função tem como finalidade dar a 
opção ao professor de identificar as lacunas do aluno no mesmo momento em que este registra 
seu raciocínio no quadro, provocando a necessidade de dominar o que vem a ser avaliação 
diagnóstica do processo ensino-aprendizagem. 

 ► Promover aprendizagem em clima de interação em sala de aula: Esta função é, na 
verdade, uma extensão da segunda: levar o aluno a confrontar suas idéias com as de seus colegas, 
resultando em uma aprendizagem por reflexão coletiva. Isto levaria o professor a gerar, de acordo com 
Cabrera (2003, p. 2), “a socialização do conhecimento, a interação do professor – aluno – aluno, 
enquanto o professor pode atender ao mesmo tempo a todos, facilitando a aprendizagem pela 
visualização e oralidade”  
  ► Poupar tempo e energia no processo de ensino e aprendizagem: O propósito aqui é 
facilitar ao professor, melhor atendimento às dúvidas dos alunos, dado que, por conta dos obstáculos 
didáticos, a dificuldade de um aluno pode ser de outros mais e, trabalhada de forma adequada, auxilia a 
superar tal dificuldade de forma coletiva. 
  ► Possibilitar o desenvolvimento da linguagem matemática dos alunos: Aqui o quadro 
facilita a comunicação entre o professor e os alunos, uma vez que a linguagem matemática escolar é 
primordialmente simbólica e, quando bem trabalhada, contribui para a melhoria da comunicação 
matemática entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos 
  ► Servir de “memória auxiliar” ao aluno: O quadro permite criar uma comunicação 
matemática realmente eficaz, pois a linearidade dos raciocínios registrada no quadro pelo aluno, libera-o 
para pensar no passo seguinte, dado que “poupando ao cérebro todo o trabalho desnecessário, uma 
boa notação, deixa-o livre para concentrar-se sobre os problemas mais avançados e, de fato, aumenta o 
poder mental da raça” Davis e Hersh apud Fonseca (1990:7 
 
 
Para saber mais: Cabrera, Maria Aparecida de Oliveira.  Quadro de giz? Ainda há lugar para essa mídia? 
Capturado no site http://www.fg.edu.br/artigos.html. Acesso em 05/06/2005; Carvalho Neto, Cassiano Zeferino 
de; Melo, Maria Taís de.  E agora professor? Por uma pedagogia vivencial.  Capturado no site www.ifce.com.br. 
Acesso em: 10/03/2005. Davis, P. e Hersh, R.  A experiência Matemática. Trad. João Bosco Pitombeira. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves. 1985. Miccione, Jani Selma Morais.  O quadro de escrever como mediador para construção de 

relações de autonomia no ambiente de sala de aula. Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico. Universidade 

Federal do Pará.  2006. (Dissertação de Mestrado). 
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 Dr. Em Educação Matemática e Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática do Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Federal do Pará. 

 



Sugestões de Atividades 
 
A atividade de ensino apresentada foi elaborada pelo professor Mario Thomaz. Esta atividade 

oportuniza aos alunos o ato de observar, pensar e expressar suas conclusões, além de explorar 

o cálculo de área a partir da manipulação do material dourado. 

 
ATIVIDADE 

Titulo: Área de um retângulo 

Objetivo: Encontrar a fórmula da área de um retângulo. 

Material: Papel quadriculado, tabela, lápis e borracha. 

 

Procedimentos: 

• Considerar como unidade de comprimento um dos lados de um quadradinho do papel 

quadriculado e o outro como a unidade de largura. Considerar ainda como unidade de 

área um quadradinho (Fig.1); 

 

 

 

 

 

                             Fig.1 

 

• Desenhar no papel quadriculado sete retângulos distintos e, em seguida, determinar as 

medidas de comprimento, largura e área. A área do retângulo será o número que indica 

quantos quadradinhos o formam (Fig.2); 

 

 

 

 

 
                                                                               18 quadradinhos formam o retângulo           

                                                                 Fig.2 

 

 

 

 

Unidade de comprimento 

Unidade de área 



• Na tabela, sistematizar os resultados obtidos; 

                                                              TABELA I 

Figuras      Medida de 

Comprimento (C) 

Medida de 

Largura (L) 

Medida de 

Área (AR) 

Retângulo 1    

Retângulo 2    

Retângulo 3    

Retângulo 4    

Retângulo 5    

Retângulo 6    

Retângulo 7    

    

Com base na tabela, estabelecer uma relação entre C, L e AR. 

Observação: Esta atividade também poderá ser desenvolvida de modo análogo para se obter a 

fórmula da área de um quadrado. 

 

 

Sugestões de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editora: Autores Associados.     Ano: 2006 
Autor: Sérgio Lorenzato (Org.) 
 
É inevitável que educadores interessados em compreender melhor 

a função de um Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) se 

indaguem: O que é um LEM? Em quais fundamentos teórico-

metodológicos se apóiam as ações e propostas do LEM?  Quais 

são suas potencialidades e suas limitações?  Como construir um 

LEM? Por que todas as escolas deveriam possuir o seu LEM?  

Este livro, elaborado com o propósito de responder a essas e a 

muitas outras questões a respeito do LEM.  Apresenta também 

diferentes concepções e utilizações do LEM, extensa bibliografia 

referente ao tema e muitas sugestões de materiais didáticos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidades 
 

Você sabe que foi Leonhard Euler?  Conhece a identidade                            ? 

Leonhard Euler, nasceu em 15 de abril de 1707, na Basiléia, 
Suíça, filho de Paul Euler, ministro protestante, e Margaret 
Brucker.  Casou em 1734 com Katharina Gsell e tiveram treze 
filhos, mas apenas cinco sobreviveram à infância.  Morreu em 18 
de setembro de 1783 na cidade de São Petersburgo, Rússia.  Ao 
nos referirmos a Euler, estamos falando do matemático mais 
produtivo de todos os tempos.  Para se ter uma idéia, a Academia 
de Ciências de São Petersburgo continuou a publicar trabalhos 
novos de Euler até 50 anos depois da sua morte. 

A equação e
i.x

 = cos(x) + i.sen(x), aparece em 1748, na obra 
Introductio in analysin infinitorum, publicada em Lausanne. 
 

     Leonhard Euler aos 49 anos, 
     quadro a óleo por Emanuel Handmann, 1756. 

 
A identidade                                  , considerada por ele a mais bela, 
é um caso especial da equação de Euler da análise complexa.   
A beleza da identidade é que ela relaciona cinco curiosos e 
interessantes números da matemática: e, ππππ, i, 0 e 1. Essa famosa 
fórmula é elegante, concisa, cheia de significação e tal vez seja a 
mais compacta e famosa de todas as fórmulas, que interessa 
tanto ao místico quanto ao cientista, ao filósofo e ao matemático. 
 
 

    Túmulo de Euler no mosteiro Alexander Nevsky. 

Editora: Autêntica.     Ano: 2005 
Autores: Plínio C. Moreira e Maria Manuela M. S. David. 
 
Neste livro, os autores levantam questões fundamentais para a 

formação do professor de Matemática.  Que Matemática deve o 

professor de Matemática estudar?  A acadêmica ou aquela que é 

ensinada na escola?  A partir de perguntas como essas, os autores 

questionam essas opções dicotômicas e apontam um terceiro 

caminho a ser seguido.  Esta publicação inova ao integrar o livro 

com a Internet.  No site da editora (www.autenticaeditora.com.br), 

o leitor encontrará alguns textos complementares ao livro e 

poderá apresentar comentários, críticas e sugestões aos autores. 

e
i.ππππ

  +  1  =  0 

e
i.ππππ

  +  1  =  0 


