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Resumo  
O objetivo deste trabalho é descrever, através de informações das atas do Conselho 

Diretor, a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Esta Sociedade foi fundada em 

1969 durante a realização do 7º Colóquio Brasileiro de Matemática, em Poços de 

Caldas, Minas Gerais. Neste texto, tem-se a finalidade de apresentar informações das 

atas, desta sociedade no período correspondente a 1969 até 1989, mais especificamente 

em relação às Reuniões Regionais. Encontram-se nas atas informações gerais 

referentes às Diretorias, atividades às quais a SBM estava inserida, como reuniões 

regionais, congressos, publicação do Boletim da SBM, entre outras. Neste período, a 

SBM estava em processo de organização e desenvolvimento.  

 

Introdução 

Com o intuito de difundir o trabalho da SBM e visando estimular as atividades 

matemáticas em cada região do país, foi promovido pela Sociedade um tipo de evento 

organizado localmente, denominadas Reuniões Regionais da SBM. Tais reuniões 

“constituíram-se em uma iniciativa importante que marcou a presença da Sociedade na 

comunidade brasileira de Matemática” (SBM Relatório da Diretoria Gestão 2007-2009, 

p. 76). 

Apresentaremos informações que constam nas atas das reuniões desta Sociedade 

relativas ao período de 1969 a 1989. Para nosso objetivo, escolhemos especificar neste 

texto informações sobre as Reuniões Regionais. 

Ressaltamos que nem todas as informações encontradas nas atas estarão inseridas neste 

texto, mas apenas algumas que de certa forma refletem a importância dessas reuniões 

para o processo de consolidação desta Sociedade.  

 

Diretorias da SBM 

1. 1969-1971: Chaim Samuel Honig (Presidente); Renzo Angelo Antonio Piccinini 

(Secretário Geral) e Alberto de Carvalho Peixoto Azevedo (Tesoureiro). 
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2. 1971/1973: Manfredo Perdigão do Carmo (Presidente); Jorge Manuel 

Sotomayor Tello (Secretário Geral) e Gilberto Francisco Loibel (Tesoureiro). 

3. 1973/1975: Elon Lages Lima (Presidente); César Leopoldo Camacho Manco 

(Secretário Geral) e Pedro Nowosad (Tesoureiro). 

4. 1975/1977: Maurício Matos Peixoto (Presidente); Flávio Wagner Rodrigues 

(Secretário Geral) e Alciléa Augusto H. de Melo (Tesoureiro). 

5. 1977/1979: Djairo Guedes de Figueiredo (Presidente); Said Najati Sidki 

(Secretário Geral) e David Goldstein Costa (Tesoureiro). 

6. 1979/1981: Jacob Palis Junior (Presidente); Paul Alexander Schweitzer 

(Secretário Geral) e Jack Schechtman (Tesoureiro). 

7. 1981/1983: Imre Simon (Presidente); Antônio Conde (Secretário Geral) e 

Alfredo Rosário Jones Rodriguez (Tesoureiro). 

8. 1983/1985: Geraldo Severo de Souza Ávila (Presidente); Keti Tenemblat 

(Secretário Geral) e Wellington Santiago da Rocha (Tesoureiro). 

9. 1985/1987: Aron Simis (Presidente); Adilson Gonçalves (Secretário Geral) e 

Israel Vainsencher (Tesoureiro). 

10. 1987/1989: César Leopoldo Camacho (Presidente); Paulo Roberto Grossi Sad 

(Vice-Presidente); Mário Jorge Dias Carneiro (Secretário Geral) e Carlos 

Frederico Borges Palmeira (Tesoureiro). 

 

Reuniões Regionais da SBM 

Inicialmente, em 25 de agosto de 1969, foi aprovada a organização de ao menos três 

reuniões regionais. Alguns professores passaram a integrar comitês para organização de 

reuniões, como foi o caso de Manfredo do Carmo, Nelson Onuchic e Fernando Cardoso 

para as reuniões Rio/São Paulo, São Carlos e Recife, respectivamente. 

 

O presidente da Diretoria de 1971 a 1973, expressa o projeto de promover Reuniões 

Regionais, em diversos pontos do território nacional com o propósito de difundir a 

Sociedade nestes lugares. Os estados de Amazonas e Pernambuco foram indicados 

como sedes das primeiras reuniões. Ambas ocorreram no ano de 1971, sendo a primeira 

em Manaus de 01 a 05 de novembro, coordenada pelo professor Ivan Tribuzzy, e a 

segunda em Recife de 13 a 15 de dezembro, sob a coordenação do professor Roberto 

Ramalho.  
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O professor Loibel expressou seu propósito em coordenar no futuro uma reunião 

regional da Sociedade no norte do Estado do Paraná e a mesma foi programada para 

acontecer de 29 de abril a 01 de maio de 1972 em Jacarezinho, sob a coordenação do 

professor Loibel. 

 

O professor Jacob Palis concordou em coordenar a realização futura de uma Reunião 

Regional em Minas Gerais. Tal reunião realizada em Belo Horizonte no dia 16 de junho 

de 1972, contou com a participação dos professores Jacob Palis e Maurício Peixoto, os 

quais pronunciaram conferências. 

 

Foram indicados os seguintes locais para sedes de futuras Reuniões Regionais: 

Campinas e Presidente Prudente, tendo como coordenadores Ubiratan D’Ambrósio e 

Luiz H. Jacy Monteiro, respectivamente; Brasília e Rio de Janeiro, e como secretários 

regionais: Roberto Ramanho (Recife), Wagner Sacco (Belo Horizonte), Gervásio 

Colares (Fortaleza), Djairo Figueiredo (Brasília), Ivan Tribuzy (Manaus). 

 

A reunião de Brasília contou com a presença de cerca de 240 participantes e foram 

pronunciadas 23 conferências. Devido à atuação do professor Hilton V. Machado na 

coordenação desta reunião, o professor Jacob Palis propôs e foi aprovado dar um voto 

de louvor ao professor em questão. Na Reunião Regional de Presidente Prudente 

participaram cerca de 200 pessoas e os professores Elon L. Lima, Antônio Izé e Alberto 

Azevedo pronunciaram conferências.  

 

Continuando com as reuniões, no dia 08 de janeiro de 1973, foi aprovada a proposta do 

professor Loibel para realizar uma Reunião Regional em abril ou maio em São José do 

Rio Preto, SP, da qual ele seria coordenador. Foram indicados também os seguintes 

locais e datas para sedes de futuras Reuniões Regionais: Brasília (novembro de 1973, 

coordenador a ser nomeado pelo Departamento de Matemática da Universidade de 

Brasília); São Paulo (novembro de 1973, sobre Sistemas Dinâmicos e Folheações, 

proposto como coordenador o professor Angelo Barone da Universidade de São Paulo).  

Nos dias 20 e 21 de setembro de 1973, foi realizada a Reunião Regional de Londrina, 

organizada pelo professor Ubiratan D’Ambrosio e foi aprovada também a realização de 

Reunião Regional da Sociedade na segunda quinzena de janeiro de 1975 em Fortaleza, 

no Departamento de Matemática da Universidade do Ceará.  
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A solicitação de uma Reunião Regional na Faculdade de Filosofia de Presidente 

Prudente foi aprovada e o Sr. Flavio Wagner Rodrigues seria o coordenador desta. 

O recém-eleito presidente, Djairo Figueiredo, em sua posse no dia 21 de julho de 1977, 

salientou que as Reuniões Regionais que além do caráter de apresentação cultural, 

deveriam conter assuntos acessíveis ao nível de graduação, de doutoramento. Segundo 

ele, estas reuniões começariam um trabalho com o ensino secundário.  

 

O professor Flavio Wagner Rodrigues foi indicado para coordenar, em nível da SBM, a 

Reunião Regional em S. José do Rio Preto em 15, 16 e 17 de setembro de 1977 e a 

próxima reunião seria realizada em 02 de setembro no Rio de Janeiro. 

 

O professor Jacob Palis fez um relato sucinto sobre a Reunião Regional de Porto Alegre 

ressaltando o êxito obtido uma vez que as finalidades foram atingidas. 

 

Foi aprovada a Reunião Regional em Presidente Prudente nos dias 19, 20 e 21 de 

outubro de 1978 e o Conselho Diretor indicou o professor Flavio Wagner Rodrigues ou, 

possivelmente, outro a ser sugerido pelo referido professor, para juntamente com o 

professor Antonio Assiz de Carvalho constituir a Comissão organizadora dessa reunião.  

O Conselho Diretor aprovou a realização de uma Reunião Regional em Vitória em 

1979, e escolheu os professores Wellington de Melo e Standart Silva para coordená-la. 

O Conselho Diretor pede à Diretoria para lembrar aos coordenadores que a duração da 

Reunião deve ser de três dias, no máximo.  

 

Atendendo ao pedido de alguns professores da UFPR, no dia 11 de janeiro de 1979, foi 

aprovada a realização de uma Reunião Regional em Curitiba, tendo sido indicado para 

coordená-la os professores Angelo Barone Neto e Clóvis P. da Silva.  

 

Ainda dentro desse esquema de Reuniões Regionais, foram aprovadas as seguintes 

reuniões: Recife, ficando a coordenadoria a cargo do pessoal local; Goiânia: os 

coordenadores serão os professores Jacob Palis e Genésio Lima dos Reis; Rio Claro que 

terá o professor Orlando F. Lopes e Roberto Dante como coordenadores. 
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Em 25 de abril de 1979, foi aprovada a programação da Reunião Regional em 

Pernambuco elaborada pela Comissão Organizadora, coordenada pelo professor Adilson 

Gonçalves e a concessão da ajuda máxima para reuniões dessa modalidade. 

 

Passando para a Diretoria correspondente aos anos de 1979 a 1981, já na reunião do dia 

03 de setembro de 1979, foi relembrado que estavam programadas pela Diretoria 

anterior as Reuniões Regionais em Curitiba, Goiânia, Rio Claro e Vitória. Para a 

realização da reunião em Rio Claro, o professor Orlando Lopes solicitou da SBM um 

auxílio suplementar, auxílio este concedido.  

 

Foi aprovada a sugestão do professor Luiz Adauto da Justa Medeiros em realizar de 

uma Reunião Regional da SBM na Paraíba, possivelmente em João Pessoa ou em 

Campina Grande. O coordenador dessa reunião, junto à SBM, seria o professor Adilson 

Gonçalves (UFPe).  Além disso, contatos estavam sendo mantidos para a realização de 

uma Reunião Regional da SBM na UFPb, em João Pessoa, possivelmente em conjunto 

com uma reunião em Campina Grande, mas posteriormente, em 26 de agosto de 1980 

foi solicitado que adiassem a realização destas reuniões. 

 

Aprovou-se auxílio para a realização da Reunião Regional em Salvador bem para a 

realização da Reunião Regional em Vitória e ficou acertado que as outras reuniões 

deveriam ser implementadas em S. Luiz, com a coordenação do professor João Lucas, 

em São Carlos coordenada pelo professor A. Conde. O professor Luiz Adauto deveria 

também entrar em contato e realizar uma possível reunião na UFPb. 

 

Foi concedido em princípio o auxílio solicitado para a reunião em São Luiz e o 

professor João Lucas M. Barbosa deveria entrar em contato com o Departamento de 

Matemática da UFMA para maiores detalhes. Também foi concedido auxílio para a 

reunião regional em São Carlos. 

 

Para os dias 26, 27 e 28 de novembro de 1980, houve a aprovação de uma Reunião 

Regional em Belo Horizonte, com um auxílio concedido para tal reunião. 

 

No ano seguinte, 1981, continua as programações das Reuniões Regionais: Recife 

(aprovada “ad referendum” pela Diretoria); Salvador (aprovada a realização na UFBa); 
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Campinas (foi solicitada tal reunião, mas ainda precisaria de maiores esclarecimentos); 

Fortaleza (deveria ser encaminhada uma carta ao professor João Lucas para maiores 

esclarecimentos). Ainda havia propósitos de reuniões na Universidade Federal do 

Amazonas, na Universidade do Rio de Janeiro e na Universidade de Brasília. Os 

professores Elon Lages Lima e Djairo Guedes de Figueiredo ficariam em contatos para 

as reuniões na UFRJ e UnB. 

 

Em 01 de junho de 1981, foram aprovadas as seguintes Reuniões Regionais: Fortaleza 

(atendendo ao pedido do professor João Lucas M. Barbosa), cujo coordenador pela 

SBM seria o professor Elon Lages Lima; Manaus (aprovada para o 2º semestre deste 

mesmo ano, entre os dias 07 a 09 de outubro), sendo o professor Carlos Alberto B. 

Dantas o coordenador pela SBM desta reunião; Florianópolis, cujo coordenador pela 

SBM seria o professor Pedro Nowosad. 

 

Na reunião do dia 28 de agosto de 1981, é relatado que devido à escassez de recursos, 

os auxílios às Reuniões Regionais deveriam ser limitados ao valor correspondente a 

cinco passagens aéreas e cinco diárias. Além disso, as solicitações de auxílio deveriam 

conter um orçamento global. 

 

São aprovadas as reuniões, todas com recebimento de auxílio, em: Fortaleza – UFCe, 

coordenada pelos professores Elon Lages Lima e João Lucas M. Barbosa; Manaus – 

UFAM, sob coordenação dos professores Carlos Alberto Barbosa Dantas e Ivan 

Tribuzy; Brasília – UnB, coordenada pelos professores Djairo Guedes de Figueiredo, 

Hilton Machado e Harald Hule.  

 

A pedido do professor Gilberto Antonio Tellaroli, aprovou-se também a realização de 

uma Reunião Regional em Campo Grande, na Universidade federal do Mato Grosso do 

Sul, a ser realizado no primeiro semestre de 1982. O coordenador pela SBM desta seria 

o professor Annibal Parracho Sant’Anna. 

 

Aprovou-se a realização de uma Reunião Regional em Matemática Aplicada no ITA em 

São José dos Campos, em maio deste ano. O apoio dado pela SBM consistiria em 

passagens e diárias. Foi aprovada também a Reunião Regional em Salvador, que seria 

realizada no segundo semestre de 1982 e sob a coordenação local de Celia Maria 
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Pitangueira Gomes. Além disso, ficou decidido que a Diretoria deveria manter contatos 

com a Universidade de Goiás para a realização de uma Reunião Regional em Goiânia 

também no 2º semestre. 

 

Em 28 de setembro de 1982, foi comunicado que a Sociedade recebeu várias 

solicitações para a realização de Reuniões Regionais, dentre elas, da Universidade 

Federal de Viçosa, da UNESP em Rio Claro, da Universidade Federal de Mato Grosso e 

da Universidade de Santa Maria. Foram aprovadas as reuniões em Rio Claro e em 

Viçosa, a primeira em novembro deste mesmo ano e a segunda no 1º semestre de 1983. 

Foram aprovadas mais algumas Reuniões Regionais em 29 de abril de 1983: Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Viçosa e Maringá. As duas primeiras reuniões seriam 

realizadas no primeiro semestre e coordenadas pelos professores Pedro Mendes e Elon 

Lages Lima, respectivamente, e as duas últimas a serem realizadas no segundo 

semestre, com a coordenação de Paulo Roberto Sad e Luiz Adauto da Justa Medeiros, 

respectivamente. Ficou ainda programada uma possível Reunião Regional em Fortaleza 

no segundo semestre. 

 

Para o primeiro semestre de 1984, foi aprovada a Reunião Regional em João Pessoa, 

PB, escolhido para coordenar pela SBM o professor Israel Vainsencher da UFPE e para 

coordenar localmente o professor Nelson Nery. Contatos deveriam ser mantidos 

também para realizar uma Reunião Regional em Maceió, Alagoas.  

 

No dia 12 de março de 1984, o presidente comunicou que não houve a Reunião 

Regional em Uberlândia, motivo aparente devido à falta de interesse do pessoal local. 

Entretanto, já estava sendo planejada para o 2º semestre uma Reunião Regional em São 

Carlos, sob a coordenação do professor Gilberto F. Loibel. Ainda para o 2º semestre, 

tinha-se a intenção de realizar uma Reunião Regional em Porto Alegre ou Manaus. 

 

A SBM continuava realizando as Reuniões Regionais em diversos pontos do país. Para 

o 2º semestre de 1984, estavam previstas duas reuniões, uma em São Carlos e outra em 

Porto Alegre. Alguns locais foram sugeridos para reuniões no 1º semestre de 1985: 

Campinas (PUC/SP), Maceió (AL), Feira de Santana (BA), Londrina (PR) e Curitiba 

(PR). 
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Na ata datada de 10 de abril de 1987, há um item sobre Reuniões Regionais dizendo que 

foram aprovadas as reuniões em São Carlos (USP) e em Campinas (UNICAMP), cujos 

contatos eram os professores Janey Daccach, Plácido Táboas e Teresa Udo, para a 

primeira e os professores Orlando Lopes e Marcos A. Teixeira para a segunda. Constava 

também que as reuniões deveriam ser de três dias no máximo e ter uma mesa redonda 

sobre o ensino.  

 

Foi tomada a decisão em 11 de março de 1988 que as propostas de Reuniões Regionais 

deveriam ser apreciadas “ad hoc”. Além disso, a programação de tais reuniões, bem 

como os seus relatórios deveriam ser encaminhados ao Conselho Diretor. 

 

Em 07 de novembro de 1988, foi apresentado um breve relato das Reuniões Regionais 

realizadas em Uberlândia, S. J. do Rio Preto, UnB, Recife, São Luis e Fortaleza. 

Assim, concluímos este relato com informações que constam nas atas da SBM sobre as 

Reuniões Regionais, durante o período de 1969 a 1989. 

 

Considerações Finais 

O que foi apresentado neste texto é uma pequena parte de um projeto de pesquisa 

orientado pelo Prof. Dr. Sérgio Roberto Nobre. Tal trabalho resultará numa tese de 

doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP) – Campus de Rio Claro, onde pretendemos identificar a 

importância dessa instituição para o desenvolvimento e organização da Matemática e da 

comunidade matemática no Brasil; apontar as pessoas fundamentais na criação dessa 

Sociedade e em sua organização no período de 1969 a 1989 e investigar o estudo 

histórico da criação, das atividades, das publicações dessa Sociedade, bem como das 

pessoas envolvidas com ela em suas duas primeiras décadas de existência. 
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Anexo 

 

    

Termo de Abertura/ Encerramento do Primeiro Livro de Atas 
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