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1. Identificação: GT 4 – DIDÁTICA 
Coordenador: Maria Isabel da Cunha  

Vice: Alda Junqueira Marins 

 

 

 

2. Caracterização: O grupo de Didática, historicamente constituído como 

um dos mais antigos da ANPEd, tem conseguido manter a sua 

especificidade e interesse em torno das temáticas que o caracterizam, 

mesmo reafirmando a interface com outros campos acadêmicos e de 

conhecimento. Há uma parcela de participantes permanentes no GT e há 

alguns interessados que são mais esporádicos nas suas participações. 

Seu perfil, em termos de tamanho, é mediano, o que favorece a 

interação e a interlocução entre o grupo. Na Reunião de 2006 

apresentou o seguinte perfil:  

 

a) 81 pessoas circularam no GT nos três dias de reunião; 

b) 35 participaram de todas as atividades do GT; 

c) 14 universidades federais estiveram representadas (UFF, UFJF, 

UFPe, UFMG, UFMS, UFG, UFS, UNB, UFRJ, UFSJ, UFU, 

UFSC, UFES e UFMT); 09 universidades estaduais 

(UNESP/Ara, UNESP/PP, UEMG, UNEB, UES, UECE, USP, 

UNICAMP e UEM); 07 universidades particulares (PUC/RJ, 

PUC/SP, PUC/PR,UNISINOS,UNISANTOS,UNIMEP, UNITRI,  

e UNINOVE); 20 IES distribuídas em Centros Universitários e 

Instituições Isoladas, 03 Secretarias de Educação, incluindo 03 

professoras da Rede Municipal de Caxambu. 

d) 10 Trabalhos apresentados dos 12 selecionados; 

e) 02 Posters apresentados no espaço do GT e no espaço coletivo da 

ANPed; 

f) 08 trabalhos utilizaram power point como recurso audiovisual; 
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g) 01 Trabalho encomendado valorizou a Reunião. 

 

 

 

 

 

3. Relação entre o programado e o realizado: A programação foi 

rigorosamente seguida, ainda que os espaços de integração tivessem 

sido incluídos. Desde o ano passado temos programado atividades de 

natureza integradora, ao iniciar cada dia. Dessa vez ficaram 

responsáveis por elas as professoras Sandra Regina Soares e Marinalva 

Lopes Ribeiro da Universidade Estadual da Bahia, no primeiro dia e a 

profa. Maria de Fátima Abdala, da Universidade Católica de Santos, no 

segundo dia. Na abertura a coordenadora do GT, Maria Isabel da 

Cunha, da UNISINOS, apresentou mensagens de boas vindas com 

slides das fotos do grupo tiradas no ano anterior. 

Vale registrar a ausência das autoras de dois trabalhos selecionados e 

previstos para o espaço da terça-feira de manhã, trazendo prejuízos para 

a programação. Uma das autoras mandou um recado avisando estar 

enferma. Entretanto, como cada trabalho tinha duas autoras, 

lamentamos o fato de, no impedimento de uma, não houvesse a 

cobertura da outra. Sugerimos a ANPEd medidas que estimulem a não 

abstenção, sem justificativa formal, dos selecionados para apresentação 

de trabalhos. 

Na quarta feira pela manha realizamos a avaliação da 29
A
 Reunião e 

dividimos em tópicos a visão do Grupo: 

a) Sobre a reunião como um todo: o registro indicou a organização 

adequada, a temática escolhida com propriedade e a conferência de 

abertura muito elucidativa. A sugestão é que se reduza o tempo da 

abertura formal, para dar realce à conferência escolhida. Salientou-se 

que, dada a distância de Caxambu, as pessoas chegam muito 

cansadas para poder assegurar a devida atenção a programação de 

abertura e essa condição é lastimável. 

Nesse sentido há opiniões favoráveis a mudança de local da Reunião, 

mencionando ainda a rede hoteleira pouco atualizada e condizente 

com o evento. 

Também houve destaque positivo a inclusão das Sessões de 

Conversa que deram vazão a necessidades de reflexão sobre temas 

emergentes e de interesse dos participantes. 
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O GT de Didática também registrou a inconveniente distribuição das 

Sessões Especiais. No caso, a Sessão proposta pelo GT ficou na 

mesma tarde das apoiadas pelo GT (Formação de Professores e 

Currículo, especialmente) desfavorecendo a participação, em função 

da necessária escolha por uma delas. Essa distribuição deveria ser 

combinada com os Coordenadores de GT e minimamente 

compatibilizada nas suas especificidades. 

b) Sobre a programação do GT Didática: foi elogiada a iniciativa das 

atividades de sensibilização e registrado o acolhimento percebido 

pelos participantes que salientaram ser esse um diferencial do Grupo. 

Lamentou-se a ausência de dois trabalhos aceitos e a repercussão 

dessa condição na dinâmica do GT. O trabalho encomendado foi do 

agrado de todos que ressaltaram a importante contribuição da Profa. 

Rosa Maria Bueno Fischer e a significação de atividades que cruzam 

temas caracterizadores de outros Gts. 

c) Sobre a dinâmica do GT: registrou-se a importante participação da 

profa Maria Inês Marcondes no Comitê Científico, que demonstrou 

disponibilidade e compromisso ao substituir os colegas 

anteriormente indicados e que não puderam assumir a tarefa. A Profa 

Maria Inês fez um relato das suas atividades e registrou sugestões 

para garantir a qualidade dos trabalhos. Também explicou a 

experiência piloto que será feita na triangulação da análise dos 

trabalhos, no Comitê Científico. Foi registrada a positividade do 

trabalho da coordenação, mas sugerido que se retomasse a 

dinamização do colegiado, a exemplo de outras gestões. Discutiu-se, 

ainda, a necessidade de fazer um movimento de estimulo à 

ampliação do encaminhamento de trabalhos e posters, para garantir a 

qualidade acadêmica e a dinamização do GT. Foi dado destaque as 

diversas produções acadêmicas dos membros do GT, traduzidas nos 

livros que foram lançados na 29
A
 Reunião. Nessa direção, alguns 

desafios epistemológicos foram propostos para o próprio grupo. Um 

deles refere-se ao aprofundamento da teoria didática que responda às 

reflexões e experiências realizadas pelos investigadores desse campo 

científico. Esse tema ficou indicado para uma possível atividade da 

próxima Reunião. Também ficou decidida a retomada de estudos que 

se estabelecem na linha da recuperação histórica do GT, tendo em 

vista o 30
O
 aniversário da ANPed, a ser comemorado em 2007. Foi 

proposto que os membros do Colegiado ficassem responsáveis por 

esse empreendimento. 
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d) Nova composição coordenadora do GT: A atual coordenadora, 

profa. Maria Isabel da Cunha, justificou sua impossibilidade de ser 

reeleita para a função que vem desenvolvendo, uma vez que está 

responsável pela organização do próximo ENDIPE. Frente a essa 

condição foi realizada nova eleição para o próximo biênio ficando 

assim definida a coordenação do GT Didática da ANPEd: 

 

 

- Coordenadora: Profa. Alda Junqueira Marin (PUCSP), 

aldamarin@pucsp.br;  

- Vice Coordenadora: Profa. Pura Lucia O. Martins 

(PUCPr), pura.oliver@pucpr.br; 

- Comitê Científico: Profas. Maria Inês Marcondes (PUCRio) 

mim@edu.puc-rio.br;  Maria Amélia  Franco (UNISANTOS) 

ameliasantoro@uol.com.br; Prof. Valter Guimarães (UFGO); 

- Colegiado: Profas. Marilda Behrens (PUCPr), Cleoni 

Fernandes (UNISINOS) cleofernandes@terra.com.br; Yoshi 

Ferrari Leite – Yoshie@prudente.unesp.br; 

(UNESP/Prudente); Maria do Socorro Lucena (UECe); 

- Ad-docs: Maria de Fátima Abdalla (UNISANTOS) 

mfabdalla@uol.combr; Vânia Monteiro (UFSC) 

Vânia@amja.org.br; Cecília Luisa Broilo (UNISINOS) – 

ceciliab@unisinos.br;  Mari Margarete Forster (UNISINOS) – 

mforster@portoweb.com.br; Lucíola Santos (UFMG), Ilma 

Passos Alencatro Veiga (UNB/CEUB) 

ipaveiga@terra.com.br; Terezinha Rios (PUCSP/UNINOVE) 

te.rios@terra.com.br. 

 

4. Sugestões para a 30
A
 Reunião 

 

O grupo sugere que a reunião tenha um formato especial, privilegiando 

Sessões Especiais que abordem a trajetória dos GTs. Também sugere a 

apresentação de exposições e painéis com a recuperação histórica dos 

trinta anos, bem como um balanço da pós-graduação em educação 

analisada por diferentes recortes: regionalização, natureza de Linhas de 

Pesquisa; parcerias nacionais e internacionais; impacto nas redes de 

ensino etc. 

 
 Porto Alegre, o7 de novembro de 2006 
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Maria Isabel da Cunha - Coordenadora 

 


