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Relatório do GT04 – Didática – 30ª Reunião Anual 

 

1. Identificação 

 A Coordenação do GT 04 está composta por Alda Junqueira Marin (PUC/SP), 

coordenadora e Pura Lúcia Oliver Martins (PUC/PR) como vice-coordenadora. 

 

2. Caracterização 

 O GT, como nos anos anteriores, tem se caracterizado por um grupo permanente que 

cresce a cada ano e um conjunto de participantes que oscila entre as atividades. Neste ano de 

2007 frequentaram o GT cerca de 60 pessoas em média, segundo os registros efetuados na 

entrada das sessões. 

 Também a representação institucional variou durante todo o período, porém foram 

registrados participantes da PUC/PR, UEM/PR, SME/RJ, UNISANTOS, OLM, ABIN, UNB, 

UNICEUB, UFES, PUC/RJ, UNESP, UNISINOS, SEDF, FSG, USP, PUC/SP, UFU/MG, 

UECG, UFSM/RS, UAM, CEFET/CAMPOS, UNINOVE, UFC, UNICAMP, ISEPAM, 

ISERJ, CEFET/MACAÉ, FADIVALE/MG, CEFET/CAMPOS, UNILESTE, UFRJ, 

UNIARARAS, UNIMONTE, UNIVALE/MG, INES, UNIPLAC, UFG, UFMT, UTP, 

SEMEC, PM/CAXAMBU, UFPA, UFSE, SENAC, CEFET/MG, UNIMEP, UFMG, GSI/PR, 

UFAC, INCA/FIOCRUZ, UNIVALI. Como se vê a variedade é grande quanto à origem 

institucional pública e privada, instituições de ensino e prefeituras ou secretarias de educação, 

e, às vezes, vários participantes da mesma instituição. 

 

3. Relação entre o programado e o realizado 

 a) O GT teve participação direta em apenas uma sessão especial proposta em conjunto 

com o GT 08 – Formação de Professores. Nessa sessão o trabalho transcorreu da melhor 

forma com boas apresentações das duas convidadas e debate com o público, apesar da 

mudança do horário da 3ª feira (programada anteriormente) para a 4ª feira na programação 

final, pois isso ocasionou certo esvaziamento. 
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 b) Houve duas sessões com trabalhos encomendados. Na segunda-feira – dia 08/10 – 

após a abertura foi efetivamente realizada a apresentação do trabalho que havia sido 

encomendado ao Colegiado do GT desde a reunião anterior. As profas. Dras. Yoshie U. F. 

Leite e Cleoni M. B. Fernandes expuseram o resultado do trabalho intitulado “30 anos de 

estudos didáticos: recorrências, mudanças, riquezas e problemas”. 

 O outro encontro – realizado no dia 09/10 – foi um momento muito especial. Por 

sugestão da Profa. Dra. Maria Isabel da Cunha a coordenação convidou a todas as ex-

coordenadoras (todas mulheres!) para que comparecessem a essa sessão. 

 Não puderam estar presentes as Dras. Vera Maria Ferrão Candau (por motivo de 

viagem já agendada anteriormente) e Lucíola Licínio de Castro Paixão Santos (por problemas 

familiares) e Aída Maria Monteiro da Silva (devido a compromissos profissionais como 

Secretária de Educação, em Pernambuco). Estiveram presentes as Profas. Dras. Marli Elisa 

Dalmazo Afonso de André, Maria Rita Neto Oliveira, Selma Garrido Pimenta e Maria Isabel 

da Cunha. Cada participante ficou livre para se manifestar. 

 c) No item relativo às comunicações orais nem todos os trabalhos aprovados 

inicialmente foram apresentados. Com o pedido de confirmação de presença – por sinal 

excelente medida, que havíamos sugerido na reunião anterior – uma das pessoas pôde ser 

convocada com tempo e se apresentou. Outra pessoa teve uma emergência no dia anterior e 

esteve ausente (nasceu seu filho no Rio de Janeiro). Foram trabalhos de bom nível, que 

suscitaram bons debates. 

 d) O mini-curso foi efetivado com presença constante de cerca de trinta participantes 

de instituições e locais diversos. As avaliações finais dos participantes tiveram tom positivo e 

reivindicativo de mais tempo. 

 e) Avaliação do GT 

 A avaliação dos trabalhos do GT envolveram diferentes etapas e ações. Inicialmente as 

Dras. Maria Inês Marcondes de Souza e Maria Amélia R. Santoro Franco relataram e 

avaliaram o trabalho do comitê científico de que elas participaram apontando o bom trabalho 

realizado pelos pareceristas ad-hocs, a ampliação das temáticas e o nível bom dos trabalhos. 

Ressaltou-se, ainda, de modo geral a marca desse GT em não ter censura teórico/ideológica, 

pluralidade epistemológica, o acolhimento de todos, mas mantendo o rigor. 
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 Sobre o formato da reunião do GT foram positivamente ressaltadas as idéias dos 

trabalhos encomendados assim como se reforçou a possibilidade de apresentação dos pôsters, 

ainda que de modo bem breve. 

 Ressalte-se, ainda no GT, o excelente trabalho da equipe de apoio que nos auxiliou 

muito em todos os momentos, assim como o local em que ficamos sediados e as providências 

da secretaria executiva com tudo planejado e entregue a tempo. 

 A Reunião, em geral, não foi avaliada na sessão específica para essa finalidade, posto 

que os participantes receberam uma ficha avaliativa que foi preenchida e entregue à equipe de 

apoio. 

 

4) Programação 2008 / Sugestões para a 31ª Reunião 

 Na seqüência foram feitas diversas sugestões: 

a) quanto ao preparo da próxima reunião 

 Devem ser feitos alertas incisivos aos interessados na submissão de trabalhos quanto a: 

 quebra de anonimatos (exemplos); 

 marcas que ficam do computador com correções identificadas em certos 

aparelhos, mesmo após apagar; 

 impossibilidade de alterações nos textos após aprovação; 

 esclarecimento sobre exposição do pôster e apresentação oral do pôster nos 

GTs em que isso é possível; 

 elaboração de ementa de cada GT para evitar problemas de envio de trabalhos 

com temáticas de um GT para outros, como, por exemplo, entre GT 04 e GT 

09, GT 11, GT 08 ou GT 12; 

 detalhamento do que é computado como caracter tanto para o resumo como 

para o texto final (título? Autoria? Palavras chave? etc...); 

 esclarecimento que o recurso (quando houver) não pode ser assinado por causa 

da quebra de anonimato; 

 informação aos autores de que o trabalho foi recebido assim que processado 

pela secretaria executiva constando se será encaminhado para avaliação ou se 

foi recusado por forma; 
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 indicação de publicação pela revista da ANPED não é garantida de sua 

publicação, pois há que se seguir os trâmites da própria revista. 

b) Encaminhamentos 

 No que tange à realização de atividades para a próxima reunião algumas possibilidades 

forma aventadas: 

 estabelecer relações com outros GTs para parcerias de sessão especial; 

 pensar em temas: trabalho pedagógico do professor de educação infantil; 

relações entre Didática e educação a distância; pesquisas sobre ensino da 

Didática; o papel da Didática na graduação e na pós-graduação; questões 

sobre a epistemologia da prática; 

 propor sessão de conversa para algum desses temas. 

 

5) Eleições no GT 04 

a) a coordenação (titular e vice) permanece até a próxima reunião 

b) Lista tríplice do Comitê Científico: Drs Maria Inês Marcondes de Souza, Maria 

Amélia Santoro Franco e Valter Guimarães 

c) Consultores ad-hoc para 2008: Dras Maria de Fátima Abdalla, Terezinha Rios, 

Cecília Luiza Broilo, Mari Forster, Vânia Monteiro da Silva 

 

 O GT 04 ainda conta com um colegiado auxiliar da coordenação composto por Dras 

Marilda A. Behrens, Cleoni B. Fernandes, Yoshie U. F. Leite e Maria do Socorro Lucena. 

 

 

 Araraquara, 31 de outubro de 2007-11-07 

 

 

   Alda Junqueira Marin 


