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GT 04 – DIDÁTICA 

 
Coordenadora: ? 
Vice-Coordenadora: ? 
 
 
TRABALHOS 
 

 Título Autor (es) Texto encontrado/link 

1 
Didática urbana: cotidiano e 
espaço pedagógico  

Carlos Augusto de Amorim Cardoso (UFPB) http://25reuniao.anped.org.br/ 

2 
A mediação como fundamento da 
didática 

José Luís Vieira de Almeida (UNINOVE) http://25reuniao.anped.org.br/ 

3 
O professor, o aluno e o material 
escolar: cenas de sala de aula de 
história no ensino médio 

Laerthe de Moraes Abreu Junior (USF) 
Ana Paula Vercelli (USF) 

http://25reuniao.anped.org.br/ 

4 
O ensino de didática em cursos de 
pós-graduação: reconstruindo uma 
trajetória 

Lucia Regina Goulart Vilarinho (UNESA) http://25reuniao.anped.org.br/ 

5 
A construção do saber docente: 
entre a formação e o trabalho 

Márcia Maria de Oliveira Melo (UFPE) http://25reuniao.anped.org.br/ 

6 

Parceria universidade e escola 
pública na formação continuada de 
professores desenvolvendo a 
pesquisa do professor 

Maurício Compiani (DGAE/IG-UNICAMP) 
Silvia Fernanda de M. Figueirôa (DGAE/IG-
UNICAMP) 
Vívian Branco Newerla (DGAE/IG-
UNICAMP) 

http://25reuniao.anped.org.br/ 

7 
Práticas pedagógicas e saberes 
docentes na educação em direitos 
humanos 

Patricia Paula Lima Morgado (PUC-Rio) http://25reuniao.anped.org.br/ 

8 Além da aprendizagem significativa 
Sergio de Mello Arruda (UEL) 
Michele Hidemi Ueno (UEL) 

http://25reuniao.anped.org.br/ 

9 
Filosofia e didática: implicações 
para o conhecimento 

Silas Borges Monteiro (UFMT) http://25reuniao.anped.org.br/ 



PÔSTERES 
 

 Título Autor (es) Texto encontrado/link 

1 
Cadernos de narrativas: 
linguagem, narração e experiência 
na formação de educadores/as 

Cláudia Hernandez Barreiros (CAP/UERJ) http://25reuniao.anped.org.br/ 

2 
A pesquisa como prática 
pedagógica da sala de aula na 
educação superior 

Leonir Pessate Alves (UNERJ) http://25reuniao.anped.org.br/ 

3 

Da transposição didática à 
recontextualização: sobre a 
transformação do discurso 
científico na elaboração de 
exposições de museus 

Martha Marandino (MAST/MCT) http://25reuniao.anped.org.br/ 

4 
A importância da observação 
participante na pesquisa do 
cotidiano escolar 

Rogério Bezerra da Silva (IG-UNICAMP) 
Fabrício Gallo (IG-UNICAMP) 
Ricardo Aparecido Casarin (IG-UNICAMP) 

http://25reuniao.anped.org.br/ 

 
 
 
MINICURSO 
 

 Título Autor (es) Texto encontrado/link 

1 
Metodologia dialética e avaliação 
da aprendizagem na educação 
superior  

Lilian Anna Wachowicz (PUC-PR) 
Léa das Graças Camargos Anastasiou 

NÃO 

 
 
 


