
VII MALBATEMÁTICA 

II MALBATEMÁTICA DIGITAL

A VII Malbatemática/II Malbatemática Digital é um evento que 
homenageia o professor Julio Cesar de Mello e Souza, mais conhecido 

pelo pseudônimo Malba Tahan. Ocorrerá de 3 a 7 de maio, com 
transmissões ao vivo via YouTube no canal  PSIEM-GEPEMAI - 

UNICAMP às 20h.



Rompendo barreiras com Malba Tahan: Malba Tahan, ao longo de sua carreira, rompeu barreiras 

em relação às práticas de ensino da matemática, às formas de atuação profissional e, ainda hoje, rompe 

as barreiras do tempo, pois suas propostas permanecem atuais.

CONVIDADO - Professor Sergio Lorenzato (FE/UNICAMP).

MEDIAÇÃO - Professor Rafael Bonato Quintanilha e Professora Rosana Prado Biani.

Link da transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=UJsH9ZG9vyQ

3 de maio - segunda-feira às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=UJsH9ZG9vyQ


Desafios, encantos e aprendizagem da Matemática a partir de contos de Malba Tahan: 

Potencialidades dos contos de Malba Tahan para o ensino, pesquisa e extensão numa perspectiva 

lúdica e do letramento matemático. 

CONVIDADOS - Professora Daniela Batista Santos (UNEB); Rafael Florencio de Oliveira 

(licenciando em Matemática UNEB).

MOMENTO CULTURAL - “Malba Tahan no teatro” - Beremiz e o desafio da pérola mais leve, 

apresentado por Rafael Florencio de Oliveira (licenciando em Matemática - UNEB).

MEDIAÇÃO - Professor Marcus Vinícius de Mattos Alvarenga.

Link da transmissão:  https://www.youtube.com/watch?v=cOlRgSKPcdA

4 de maio - terça-feira às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=cOlRgSKPcdA


Malba Tahan e a Educação Matemática: diálogos e pesquisas: palestra tem por objetivo tecer 

diálogos acerca da vida e obra de Julio Cesar de Mello e Souza - Malba Tahan, a partir das 

investigações de mestrado e doutorado da pesquisadora. Serão apresentados ainda projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos em Educação Matemática da Universidade Federal 

de Uberlândia - NUPEm/UFU, envolvendo temáticas como interdisciplinaridade, algebrismo, 

geometrismo e didática da matemática, propostas em algumas obras de Malba Tahan.

CONVIDADA - Professora Cristiane Coppe de Oliveira (UFU/USP).

MEDIAÇÃO - Professora Daniela Batista Santos e Rafael Florencio de Oliveira.

Link da transmissão: https://youtu.be/89MyZxt4s8I

5 de maio - quarta-feira às 20h

https://youtu.be/89MyZxt4s8I


Malba Tahan e sua memória: o acervo, sua historicidade, valoração e significação: O acervo de 

Malba Tahan se encontra no Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas e se constitui de objetos pessoais, fotos, cartas, documentos, 

manuscritos e publicações de Julio Cesar de Mello e Souza. Esta roda de conversa visa mostrar um 

pouco da história desse acervo e o seu valor. 

CONVIDADOS - Professor André Luiz Paulilo (FE/UNICAMP); Professor Arnaldo Pinto Júnior 

(FE/UNICAMP); Renata de Faria Pereira (neta de Malba Tahan); Professor Sergio Lorenzato.

MEDIAÇÃO - Professor Rodrigo Donizete Serra e Professora Rosana Catarina Rodrigues Lima.

Link da transmissão: https://youtu.be/5wbXu5njM-o

6 de maio - quinta-feira às 20h

https://youtu.be/5wbXu5njM-o


A ética do Homem que Calculava: Abordagens do trabalho transversal a partir do comportamento do 

Beremiz (o Homem que Calculava) para a Educação em Direitos Humanos, vida familiar e social, 

diversidade cultural, direitos da criança e do adolescente. 

CONVIDADOS – Professor Valdemar Vello; Professor Marcus Vinícius de Mattos Alvarenga 

(UNIFAE); Yara Aparecida de Souza Alves (licencianda em Pedagogia - UNIFAE).

MOMENTO CULTURAL –“Malba Tahan no teatro” -  Beremiz e o desafio da divisão dos vinhos, 

apresentado por Rafael Florencio de Oliveira (licenciando em Matemática - UNEB).

MEDIAÇÃO – Professor Rafael Bonato Quintanilha e Professora Luciana Paula Lourenço.

Link da transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=Qks_pVo1WO0

7 de maio - sexta-feira às 20h 

https://www.youtube.com/watch?v=Qks_pVo1WO0

