
RELATÓRIO DA 28ª REUNIÃO ANUAL  
16 A 19 DE OUTUBRO DE 2005 

 
 
 
 
I – Identificação 
 Nome do GT / GE: Didática 
 Coordenador(a): Maria Isabel da Cunha 
 Vice-coordenador(a): Alda Marins 
 
 
II – Caracterização 
 Número de membros no GT em 2005: 48 
 Regularidade da participação dos membros: média superior 
 Instituições representadas no GT/GE: UNESP, PUCSP, UNISINOS, PUCRJ, USP, 

UNICAMP, UMFC, UFMG, UNB, UNIPLAC, UNIFRA, UFSC, UFGO, UCGO, 
CEUB,UFPE,UFRN, UTP, UFMS,UNEB,UPF,UFRRJ,UCSCUML,UDESC. 

 
 
III – Organização do Trabalho do GT 
 
 Organização e participação nas sessões de apresentação de Trabalhos: 
Foram onze trabalhos selecionados, por decisão prévia do GT, conforme discriminado 
na a programação oficial. 
Apresentação dos trabalhos foi organizada pela coordenação, tentando agrupar temas que 
tivessem afinidade para dinamizar a discussão. A vice-coordenadora do GT, profa Alda 
Marins, organizou a coordenação das mesas convidando as professoras Maria de Fátima 
Abdala, Cleoni Fernandes e Maria Inês Marcondes para o desempenho dessas funções. A 
mesa do trabalho encomendado para a Profa Elisa Lucarelli foi coordenada pela Profa. 
Maria Isabel da Cunha e o painel constituído das profas Bernadeti Gatti, Vera Candau e 
Marli André, foi coordenado pela Profa Alda Marins. 
 
 
 Organização e participação nas apresentações de Pôsteres: 
 
Os posters tiveram um horário de apresentação no GT, onde foram expostos e 
apresentados pelos autores, Dois deles não se fizeram presentes nessa ocasião, por 
distração de seus autores, que não viram na programação essa proposta. Todos foram 
apresentados no espaço coletivo, previsto pela organização da ANPed. 
O grupo reafirmou a valorização dessa modalidade de divulgação das pesquisas em 
andamento ou estudos mais focais. 
 
 Organização e participação nos Trabalhos Encomendados: 
 
Foram dois trabalhos encomendados, por decisão do GT. O primeiro foi uma 
conferência da Profa Dra. Elisa Lucarelli sobre a temática Practicas professionales emergentes: 
un caso de innovacion em la enseñanza universitária, com duração de 1 hora e 15 minutos, 
incluindo o tempo de debate. 



 
Conforme recomendação da ANPEd, a Profa. Lucarelli, após a Reunião Anual, visitou os 
Programas de Pós-Graduação em Educação da UFSC e UNISINOS, proferindo palestras 
e realizando reuniões de pesquisa. 
 
O segundo foi um painel que incluiu como principal apresentadora a Profa. Dra 
Bernadeti Gatti que abordou o tema A didática como campo de pesquisa: possibilidades e 
perspectivas. Participaram, ainda, nesse painel, as Profas. Dras. Marli André e Vera Candau, 
respectivamente abordando O que dizem as pesquisas sobre a formação e prática docente?  e 
Cotidianos escolares, saberes e didática. 
 
 
 
 Organização e participação nos Minicursos: 
 
Apenas um Mini Curso foi inscrito e aceito pelo GT. A Profa. Dra. Ilma Passos de 
Alencastro Veiga proferiu o mini-curso Docência universitária e os eixos orientadores do processo 
didático. Participaram cerca de 70 pessoas, demonstrando o interesse dos participantes com 
a temática e reconhecimento da competência da professora ministrante. O horário da 
realização do mini curso vem sendo questionado todos os anos. Mesmo entendendo que 
a questão de agenda na ANPed é complexa, o GT sugere que ele se situe entre 13h30 e 
15horas, diariamente. 
 
 
 Organização e participação nas Sessões Especiais: 
 
Nesse ano o GT Didática não organizou Sessões especiais, mas apoiou a  proposta do GT 
Formação de Professores que organizou a Sessão denominada Formação de professores, 
trabalho docente e suas repercussões na escola e na sala de aula. 
 
IV – Relação entre o programado e o realizado na 28ª Reunião Anual 
 Descrição das principais atividades por dia, indicando mudanças/justificativa 
As atividades realizaram-se conforme previsto. A agenda foi cumprida na íntegra e 
estiveram presentes todos os apresentadores de trabalhos e convidados especiais. Nesse 
ano, como uma inovação, a cada dia, no inicio dos trabalhos, houve uma dinâmica de 
aproximação das pessoas participantes que procurou articular as dimensões afetivas e 
cognitivas. Auxiliaram, nessa proposta, além da coordenadora do GT, Profa. Maria Isabel 
da Cunha, as Profas Terezinha rios e Cleoni Fernandes. 
 
Por proposta dos participantes do mini curso o mesmo foi condensado e desenvolvido 
em dois dias, já que na quarta a feira a tardinha muitos participantes já estavam em 
viagem de retorno. 
 
 
 Avaliação das atividades 
 
Na quarta-feira foi destinado um período de 1 hora para a avaliação das atividades do 
GT. As manifestações foram positivas e elogiosas à programação.Foram discutidos os 
seguintes aspectos: 



- Numero de trabalhos apresentados: considerados adequados, mantendo 11 
para o ano que vem; 

- Importância ou não da figura do debatedor nos trabalhos encomendados. 
Mesmo com algumas dissidências o grupo optou por não indicar 
debatedores, para permitir tempo para participação mais livre da platéia; 

- Registrada a sugestão de que, para o próximo ano, se faça um mapeamento 
dos grupos de pesquisa que dão origem aos participantes do GT Didática. 
Nesse sentido será desencadeado um contato prévio que possibilite a 
reunião dos dados; 

- Avaliado positivamente o mini curso e o desempenho da profa. Ilma Veiga.  

- Congratulações à coordenação do GT pelas atividades de “acolhimento”. 

- Possibilidade de momentos de discussão com GTs afins, através da sessões 
especiais.Faz com que o GT se coloque em relação a outros grupos; 

- Sugerir à ANPed maior liderança nas discussões de temas candentes. 
Faltou, esse ano, espaços para a ampliação de debates sobre a Reforma 
Universitária, Diretrizes Curriculares da Pedagogia, Proposta das 
Licenciaturas etc. 

- Importância da discussão dos Posters no espaço do próprio do GT; 

- Crítica ao controle do tempo que prejudicou alguns expositores, em 
especial os que ficavam no fim das atividades da tarde; 

- Destaque a qualidade dos pareceres emitidos pelos ad-docs e comitê 
científico, valorizando os trabalhos enviados e seus autores; 

- Foi vencedora, no GT, a proposta de experimentar o NÃO 
ANONIMATO nos trabalhos encaminhados, a exemplo do que fazem as 
agências de apoio a pesquisa. O grupo lembra que, se não há consenso 
sobre essa questão, seria interessante experimentar a modalidade do não 
anonimato para se ter parâmetros comparativos com a forma atual. 

 
 
V – Programação 2006 
 Indicar os nomes dos ad hocs1 e 3 nomes para o Comitê Científico (nome, instituição, e-

mail e telefone). 
 
O GT mantém, para o Comitê Científico, os nomes das Profas Selma Garrido Pimenta 
e Ainda Monteiro (atuais) e indica a profa. Sandramara Chaves (smchaves@terra.com.br - 
UFGO) para completar o lista tríplice. 
 
Para compor a lista de ad-docs  há a indicação dos nomes de Maria Amélia Franco , 
Maria de Fátima Abdalla (UNISANTOS), Cleoni Fernandes (UNISINOS), Marilda 
Behrends (PUC-Pr), Ana Lucia Amaral (UFMG), Yoschie Ferrari Leite (UNESP) e Vânia 
Beatriz Monteiro da Silva (UFSC). 
 
 Atividades programadas para a 29ª Reunião Anual 
 
Mapear os Grupos de Pesquisa a que pertencem os participantes do GT 4. Pensar numa 
dinâmica de apresentação dos mesmos. 

                                                 
1
 Não há limite para o número de consultores, porém, de acordo com a indicação feita na reunião do 

Comitê Científico em Caxambu, o ideal é que não sejam muitos para evitar a dispersão nas avaliações. 

mailto:smchaves@terra.com.br


 
 Sugestões para a 29ª Reunião Anual 
 
Infraestrutura: Nesse aspecto nosso GT ficou bem acomodado e parabeniza a ANPEd por 
ter disponibilizado equipamentos eletrônicos como o data show na sala. Quase a 
totalidade das apresentações fez uso desse recurso. Reforça que o local da Reunião deve 
garantir a convivência dos participantes e a organicidade da reunião. 

 
Avaliação dos Trabalhos. Não houve encaminhamentos para alteração dos procedimentos 
usuais. 
 
Tema para a 29ª Reunião Anual. Não houve discussão a esse respeito. 
 
 
O GT 4 - Didática parabeniza a Diretoria que conclui a sua gestão, pelo trabalho profícuo 
realizado, com dedicação e transparência. E fica na expectativa de continuidade com a 
próxima diretoria que está sendo proposta. 
 
 
Porto Alegre, 10 de novembro de 2005 
 
 
Maria Isabel da Cunha – Coordenadora do GT 4 
 
 
Alda Marins – Vice-coordenadora do GT 4 
 
  
 


