
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2006 / 2007 

GT 19 Educação Matemática 

Coordenador: Vinício de Macedo Santos (USP) 

Vice-Coordenadora: Adair Mendes Nacarato (USF) 

Representante no Comitê Científico: Antonio Miguel (UNICAMP) 

 

 As atividades das quais participaram o coordenador, vice-coordenadora do GT19 

e o representante no Comitê Científico no período de novembro/2006 a outubro/2007 

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. 

 O GT 19 se fez presente pela sua vice-coordenadora no 1º Seminário Nacional 

da Educação Básica, em Brasília, promovido pela Anped em parceria com a Unb e o 

apoio de: ANPAE, ANFOPE, CEDES, CNTE, FORUMDIR, INEP, SEB e MEC, de 28 

a 30 de novembro de 2006. A vice-coordenadora foi a relatora da Mesa 2 – Ensino 

Fundamental: políticas para a universalização com qualidade social, coordenada por 

Maria Margarida Machado (UFG) e com a participação de Antonio Flávio Moreira 

(UCP/UERJ) e Elizeu Clementino de Souza (UFBA/UNEB).  

 Amparada em orientações e decisões tomadas em discussões e avaliações feitas 

no GT durante a 29ª 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/2007, visando à preparação da 30ª 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 em maio e junho/2007. 

 O interesse 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, bem como, da efetiva presença do GT na composição da Anped tem sido 

traduzido em propostas e ações. Os temas para Trabalhos Encomendados, Sessões 

Especiais, Mini-Cursos e os pesquisadores convidados para abordarem a temática 

sugerida além de refletirem  o mencionado interesse dos pesquisadores envolvidos com 

o GT têm resultado no reconhecimento do GT19 como fórum importante de 



apresentação e debate de pesquisas;  na aproximação de mais pesquisadores e promoção 

do debate de trabalhos sobre temáticas relevantes mas com pouca ou nenhuma presença 

nas reuniões passadas.  

 Assim, a proposta feita para o trabalho encomendado procura abordar a relação 

entre a pesquisa em Educação Matemática e as políticas públicas foi antecedida de 

trabalhos encomendados nas reuniões de anos anteriores que procuraram examinar a 

produção científica apresentada no próprio GT, o estado da pesquisa no país e 

internacionalmente. Esse trabalho focalizará as políticas públicas relacionadas ao 

Currículo, ao livro didático, à formação de professores e à avaliação, adotando-se uma 

estratégia testada pelo GT 12 – Currículo que consiste na encomenda de textos para 

diferentes pesquisadores a partir dos quais é elaborado um texto final exposto e debatido 

por um outro pesquisador. A sessão especial Cooperação interdisciplinar e produção 

do conhecimento em Educação proposta em conjunto com o GT 12 volta-se para 

questões epistemológicas que conferem estatuto e lugar a diferentes áreas do 

conhecimento que constituem o campo educacional.  

Relação das atividades do período: 

Novembro/2006: 

 Elaboração de relatório da reunião anual  

 Participação no I Seminário Nacional da Educação Básica 

Fevereiro/2007: 

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

reunião de coordenadores 

Março/2007:  

 Reunião de coordenadores em Salvador 

Abril a junho/2007:  

 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/2007 

 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  

 Preparação de material do GT comemorativo dos 30 anos de Anped. 

 Participação do Seminário Comemorativo – 30 Anos da ANPEd  - Recife, 19 e 

20 de setembro de 2007 

 

 


