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Editorial 
 

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

Brasileira de Educação Matemática - Regional Pará, pois, o difícil não é editar o primeiro ou o segundo, 

mas, manter a sua periodicidade.  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.  

Nesta edição você encontrará informes gerais, artigos, sugestões de atividades para sala de aula, 

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

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

enriquecimento e ampliação deste meio de comunicação.  

Miguel Chaquiam – Diretor SBEM-PA 

 

O V EPAEM – Encontro Paraense de Educação Matemática 

Evento promovido pela SBEM e SBEM-PA, com coordenação de seus órgãos dirigentes. O evento será 

sediado na Universidade da Amazônia – UNAMA, Belém-PA, no período de 03 a 06 de setembro de 

2007. O V 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 ano teremos a participação do Profº. Dr. Ubiratan 

D’Ambrósio e Profº. Dr. Luis Carlos Arboleda (Colômbia).    Maiores informações sobre o V EPAEM 

podem ser obtidas por meio do site www.sbempa.mat.br . 
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Artigo 
 

A PÓS-MODERNIDADE E OS DESAFIOS PARA UMA EDUCACÃO FUNDADA EM DIREITOS HUMANOS. 
 

Natanael Freitas Cabral
1 

 
O objetivo deste ensaio é trazer uma breve discussão sobre os desafios colocados pela pós-

modernidade para o desenvolvimento de políticas públicas focadas sob a questão dos direitos humanos. 
Para Alves (2005) a modernidade é historicamente impulsionada pelo iluminismo europeu que se 

propunha racional, secular, democrática e universalista. O homem é concebido como sendo dono absoluto 
da sua própria história. O projeto iluminista foi “quase” perfeito. A razão desenvolveu a ciência, esta 
trouxe muita tecnologia e com ela o homem, paradoxalmente, se torna mais opressor do que foi em toda 
sua história. É preciso (re)pensar o projeto iluminista e a sua forma de fazer ciência. 

Para Santos (2002), ao propor a ciência pós-moderna, a realidade se revela menos distorcida 
quando submetida a uma metodologia plural, que não considera a subjetividade do sujeito epistêmico 
como impossibilidade para o conhecimento, mas, sobretudo, o caminho para uma construção aberta a 
partir da interação entre saberes, que expressam diversos olhares. É preciso (re)ver a visão que o homem 
tem de si mesmo. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é um marco histórico para a 
humanidade. Uma prova material – viva – da capacidade racional humana de ser irracional: o homem 
precisa contraditoriamente declarar a si mesmo que é sujeito de direitos – de direitos humanos tendo em 

vista sua própria desumanidade.  
A modernidade e pós-modernidade projetam assim configurações distintas do homem. De um lado 

se vê um homem condutor racional da sua história mediante o olhar da racionalidade iluminista. Por outro 
lado, dado a ausência de respostas e as diversas catástrofes humanas, sobretudo os genocídios sistemáticos 
agravados pelas agressões ambientais que colocam em risco a própria vida planetária, está a visão de um 
homem - embora racional – mas que não é absolutamente condutor sua história. Existem limitadores 
condicionantes de suas ações. 
 Para Piovesan (2006) a implementação dos direitos humanos exige a superação de seis desafios, 
dentre os quais está o de fortalecer o Estado de Direito e a construção da paz nas esferas 

global/regional/local mediante uma cultura de direitos humanos – grifo meu. 
 A última parte do sexto desafio sugerido por Piovesan, “cultura de direitos humanos” – acaba 
implicitamente por conceder à educação, uma posição transversal a todos os desafios propostos, 
entendidos aqui como processo vivido na pluralidade micro social da vida humana. Não uma educação 
qualquer. Mesmo porque educação qualquer não é educação. Uma educação voltada para a cultura de 

direitos humanos. Uma educação que possibilite a saída do mundo das sombras e suscite a reconstrução 
de uma nova e mais real visão sobre a nossa condição humana e humanizante. 
 No Brasil especificamente temos a Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH)2 
sinalizando que uma educação fundada nesta ótica é um direito e dever de todos.a visão exposta pelo 
documento encerra a idéia de uma educação postulada em práticas pedagógicas mais participativas e 
dialógicas considerando a pluralidade e a singularidade da natureza humana materializadas na exploração 
de temas como a ética, a subjetividade, pluralidade cultural, política, cidadania,democracia, respeito a 
diversidade, etc.  
 Os desafios postos por Piovesan traduzem em grande parte os desafios sugeridos pela pós-

modernidade para a implementação de posturas educacionais centradas nos direitos humanos. Sei que 
este não foi seu objetivo original ao escrever, mas de qualquer forma, estão inseridos num contexto que 
permite com facilidade estabelecer interconexões pertinentes. 
 Não é difícil pensar deste modo na profunda e urgente necessidade de uma educação retificadora, 

ratificadora e humanizadora.     Uma  educação  que  retifica  os  equívocos  da  prepotência  moderna  da  
 
1.Professor da UNAMA e ETRB, Mestre em Educação pela UFPA/NPADC e doutorando pela PUC-RJ. 
2.Lançado em 2006 pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) com a finalidade de direcionar o sistema educacional público e 
privado na inclusão do tema em todos os níveis de ensino, sobretudo subsidiando a elaboração de políticas públicas. 



 
racionalidade iluminista de um homem condutor absoluto de sua própria história, sobretudo ao identificar 
os resultados sociais nefastos produzidos no século XX. Uma educação ratificadora dos equívocos 
modernos ao assumir novas posturas materializando idéias alternativas geradoras da autonomia humana, e, 
por conseguinte, uma educação humanizadora que procura (re)significar o homem, sua ciência e suas 
práticas sociais.     

Em suma, considero que o grande desafio trazido pela pós-modernidade para o desenvolvimento de 
posturas educacionais centradas nos direitos humanos é a materialização de uma educação humanizante 
que se desenvolva essencialmente sob três semi-eixos que se retro-alimentam vital e sistemicamente, são 
eles: a racionalidade aberta, a tolerância e o rigor. 
 A racionalidade aberta que me possibilita ter acesso ao novo, ao inesperado, ao inusitado, onde as 
verdades assumem um caráter mais provisório e proximal. A tolerância possibilita a convivência 
respeitosa com verdades contrárias num processo de percepção mútua do outro – compreender lógicas 

distintas que regulam comportamentos e pensamentos - e, finalmente o rigor que longe de rigidez e 
inflexibilidade, demanda antes um processo de autonomia que sempre considera a solução de um 
problema na dilatação máxima de seu espaço amostral3. 
 O tema é continental. O presente ensaio admitiu apenas a pretensão de abordá-lo de forma tênue, 
mas consistente. Espero ter atingido estes objetivos. Fica o sentimento de que os desafios são enormes e 
exigem a participação de uma diversidade de atores e de tantas outras interfaces inerentes à natureza 
contraditória do homem e a complexidade de sua vida em sociedade. Mãos a obra! 
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3. Postura que considera toda possibilidade por menor e insignificante que seja como uma possibilidade real. 



Sugestões de Atividades 
 

A atividade de ensino apresentada foi retirada do livro Matemática por atividades – 

sugestões para sala de aula, de autoria dos professores Iran Abreu Mendes e Pedro Franco de 

Sá, editado pela Flecha do Tempo, em 2006. 
 

ATIVIDADE 

Titulo: Triângulos retângulos 

Objetivo: Descobrir uma relação entre os lados dos triângulos retângulos. 

Material: Régua e Triângulos retângulos (recortados ou não). 

Desenvolvimento 

1. Chame de a ao maior dos lados, b ao lado médio e c ao menor lado de cada triângulo; 

2. Meça os lados de cada triângulo; 

3. Eleve ao quadrado cada um dos resultados obtidos; 

4. Com os dados obtidos, preencha a tabela a seguir: 
 

Triângulos 
Quadrado do 

maior lado (a2) 

Quadrado do 

lado médio (b2) 

Quadrado do 

lado menor (c2) 

 

b2 + c2 

     

Noções e conceitos envolvidos: Relação entre os lados dos triângulos retângulos 
 

Os autores sugerem outras duas atividades neste livro, procedendo de modo análogo, 

envolvendo triângulos obtusângulos e acutângulos, cujos objetivos são respectivamente: 

• Estabelecer uma relação entre os lados dos triângulos obtusângulos. 

• Estabelecer uma relação entre os lados dos triângulos acutângulos. 

 

Sugestões de Leitura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editora: Zahar.     Ano: 2007 
Autor: Amir D. Aczel 
. 
Este livro é um misto de biografia e aventura investigativa, 

envolvendo ciências ocultas, uma fraternidade secreta, 

controvérsias religiosas e políticas e uma caixa trancada com 

escritos não publicados.  Retrata ainda a infância de Descartes, sua 

formação privilegiada e os encontros com filósofos e matemáticos 

que influenciaram seu pensamento.  O auto investiga também as 

circunstâncias suspeitas da morte do filósofo, que pode ter sido 

motivada por inveja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidades 
 

Quem inventou o jogo Torre de Hanói? 

 

O criador do famoso jogo Torre de Hanói foi o matemático francês François Édouard Anatole 
Lucas, nacido em 04 de abil de 1842 na cidade de Amiens, localizada a 120 km ao norte de 
Paris, e faleceu em 03 de outubro de 189. Nesta cidade faleceu o famoso escritor Júlio Verne. 
 

A Catedral de Amiens é a mais alta 
igreja gótica do século XIII e a maior da 
França deste tipo. 
 
 Após um incêndio ter destruído a antiga 
catedral, a nova nave foi construída 
entre 1220 e 1247.  Amiens é também 
conhecida pelos hortillons, jardins nos 
pântanos localizados ao longo do Rio 
Somme 
 
 
Existem várias lendas a respeito da origem do jogo, a mais 
conhecida diz respeito a um templo cosmopolita holandês, situado 

no centro do universo sub-aquático oceânico. Diz-se que Brahma supostamente havia criado 
uma torre com 64 discos de ouro e mais duas estacas equilibradas sobre uma plataforma. 

Brahma lhes ordenara que movessem todos os discos de uma 
estaca para outra segundo suas instruções, de que apenas um 
disco poderia ser movido por vez e nunca um disco maior deveria 
sobrepor um disco menor. Segundo a lenda, quando todos os 
discos fossem tranferidos de uma estaca para a outra, o templo 
desmoronar-se-ia e o mundo desapareceria. 

Editora: Geração editorial.      Ano: 2005 
Autor: Leonard Mlodinow. 
 
Esta obra, traduzida por Enézio de Almeida, cujo título original é 

Euclid’s Window – The Story of Geometry Parallel Lines to 

Hyperspace, conta a intrigante história da Geometria desde as 

descobertas de Euclides na Antigüidade à teoria das cordas e do 

hiperespaço, descortinando as sucessivas descobertas da 

humanidade.  O autor consegue contar uma história complexa de 

forma tão agradável, engraçada e fascinante que, depois de ler seu 

livro, nenhum espaço, nenhuma coisa e nenhum tempo será 

novamente igual como era antes. 


