
 

RELATÓRIO PARCIAL – GT 19 Educação Matemática 

Coordenadora: Adair Mendes Nacarato (USF) 

Vice-Coordenador: Marcelo Almeida Bairral (UFRRJ) 

Representante no Comitê Científico: Antonio Miguel (UNICAMP) 

 

 As atividades das quais participaram a coordenadora, o vice-coordenador do 

GT19 e o representante no Comitê Científico no período de setembro/2007 a 

agosto/2008 compreendem, principalmente, aquelas que fazem parte da agenda da 

Anped no período entre reuniões anuais. Houve variadas ações sejam de pesquisa, de 

caráter associativo, promoção de eventos ou gestões na esfera das instituições e políticas 

públicas realizadas por pesquisadores individuais ou em grupos e que configuram a cena 

atual da pesquisa em Educação Matemática da qual o GT 19  é parte. 

 Amparada em orientações e decisões tomadas em discussões e avaliações feitas 

no GT durante a 30ª reunião anual, a coordenação definiu ações e propostas para 

apresentar e debater na reunião dos coordenadores de GT e do Forpred com a Diretoria 

da Anped, em março/2008, na cidade do Recife, visando à preparação da 31ª Reunião 

Anual. Do mesmo modo, as orientações e sugestões feitas pelos membros do GT deram 

subsídios para a atuação do representante no Comitê Científico e dos pareceristas ad 

hoc no processo de avaliação dos trabalhos submetidos para a 31ª Reunião. 

 Há o interesse explícito dos membros do GT19 em construir e dar seqüência a 

uma agenda própria voltada para o aprofundamento da pesquisa e do debate na área de 

Educação Matemática – ações que vêm sendo intensificadas com a Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática (SBEM), tanto no que diz respeito à divulgação no site de 

chamada para submissão de trabalhos quanto com o convite do vice-presidente da 

entidade para o trabalho encomendado de 2008.  

Considerando o próprio caráter multidisciplinar da área, o GT19 também se faz 

presente, não apenas na composição da Anped, como seus membros têm participado e 

realizado ações em diferentes campos da Educação Brasileira. No âmbito específico da 

Anped tais ações traduzem-se em escolhas de temas de interesse da comunidade para 

Trabalhos Encomendados, Sessões Especiais e Mini-Cursos. Para tal, são indicados 

pesquisadores nacionais e internacionais que possam contribuir para os debates de 

trabalhos sobre temáticas relevantes sugeridas a partir da avaliação da reunião anterior. 

Nesse sentido, o GT19 vem recebendo reconhecimento como fórum importante de 

apresentação e debate de pesquisas.  



 Para 2008, a proposta feita na avaliação dos trabalhos em 2007, durante a 30ª 

Reunião, foi de continuidade e aprofundamento da temática então iniciada, ou seja, a 

relação entre a pesquisa em Educação Matemática e as políticas públicas. Dessa forma, 

dentre as políticas abordadas em 2007, optou-se pelo aprofundamento da discussão em 

torno das políticas públicas de formação de professores que ensinam Matemática. 

Também, atendendo às propostas dos participantes, manteve-se a mesma estratégia do 

ano anterior: a encomenda de textos para diferentes pesquisadores a partir dos quais é 

elaborado um texto final exposto e debatido por um outro pesquisador. Assim, o 

trabalho encomendado para 2008 foi “Políticas Públicas e formação inicial e continuada 

de professores que ensinam matemática”, sob responsabilidade do Prof. Dr. Cristiano 

Alberto Muniz (Faculdade de Educação/UNB), elaborado a partir de quatro textos 

produzidos para esta finalidade: 

 Políticas públicas de educação no Brasil e a formação inicial de professores de 

matemática no Paraná: da universidade do MATE à UFPR, de autoria de Maria 

Tereza Carneiro Soares (UFPR). 

 Breve panorama da formação de professores que ensinam matemática e dos 

professores de matemática na UFMG, de autoria de Samira Zaidan (Faculdade 

de Educação/UFMG). 

 O pró-letramento e a formação continuada de professores que ensinam 

matemática no primeiro ciclo do ensino fundamental, de autoria de Nelson 

Pirola e Mara Sueli Simão Moraes (Unesp/Bauru).  

 Políticas públicas: diferentes interfaces sobre a formação do professor de 

matemática, de autoria de Rosana de Oliveira (UERJ). 

 

A sessão especial Educação e Justiça Social proposta em conjunto com o GT 14 

de Sociologia volta-se para questões acerca dos desafios postos à educação frente ao 

contexto de diversidade em que vivemos. A sessão será coordenada por Maria de 

Lourdes Tura (coordenadora do GT 14) e contará com os debatedores Arthur B. Powell 

(Rutgers University/USA) e Rogério Moura (FE/Unicamp). 

Como não houve demanda espontânea para a inscrição de mini-curso, 

convidamos o Prof. Arthur B. Powell para ministrar o mesmo, sob o título O uso do 

vídeo e da internet para estudar a aprendizagem e o ensino. Esse mini-curso dará 

continuidade à temática que vem sem fazendo presente nas últimas reuniões do GT, ou 

seja, o foco na pesquisa em Educação Matemática.  



 

Relação das atividades do período: 

Novembro/2007: 

 Elaboração de relatório da reunião anual  

 

Fevereiro/2008: 

 Reuniões virtuais da coordenação para definir propostas do GT para a discussão 

na reunião de coordenadores. 

 Divulgação junto à comunidade de educadores matemáticos para submissão de 

trabalhos para a 31ª Reunião Anual da Anped. 

 

Março/2008:  

 Reunião de coordenadores em Recife. 

 Atualização da página do GT19 na Internet e alocação da mesma no servidor da 

UFRRJ. 

 

Abril a junho/2008:  

 Divulgação e contatos com pesquisadores em políticas públicas de formação de 

professores que ensinam Matemática para envio de textos que subsidiassem o 

trabalho encomendado. 

 Comunicação da coordenação com pareceristas ad hoc e com o representante do 

GT no Comitê Científico para ciência e discussão das orientações para avaliação 

dos trabalhos. 

 Distribuição dos trabalhos entre os pareceristas ad hoc para avaliação. 

 Avaliação (pareceristas ad hoc e coordenação do GT). 

 

Julho a outubro/2008 

 Preparação da programação do GT. 

 Encaminhamento da programação do GT à Secretaria Executiva. 

 Comunicação com os membros do GT para informações sobre o andamento dos 

trabalhos.  

 

Observações:  



 Nesse período a coordenação atual e a anterior estiveram mobilizadas para a 

organização de um e-book com os textos que deram suporte ao trabalho 

encomendado de 2007, sobre a temática de políticas públicas em Educação 

Matemática.  

 Nesse período o representante do comitê científico, Antonio Miguel, indicado 

pelos pares para compor uma comissão encarregada de analisar e propor outra 

forma de organização/avaliação dos trabalhos submetidos às reuniões anuais,  

participou ativamente das atividades/discussões dessa comissão. 

 


