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GT DIDÁTICA 

 

Relatório das atividades do GT 

 

 

Período: novembro de 2005 a setembro de 2006 

 

 

O GT de Didática desenvolveu sua Programação na 28
A
 Reunião Anual, conforme 

previsto. Todos os trabalhos aprovados foram apresentados e também os posters. 

 

As sessões especiais e o trabalho encomendado foram bem avaliados pelos participantes 

e reuniram um numero considerável de assistentes.  

 

A presença de pesquisadores reconhecidos na área, como Bernadeti Gatti, Marly André 

e Vera Candau, reunidas em uma mesma mesa foi um ponto alto da programação. Os 

trabalhos encomendados garantiram a presença de pesquisadores estrangeiros no Grupo, 

nas pessoas das Professoras Elisa Lucarelli, da Universidade de Buenos Aires e 

Carlinda Leite, da Universidade do Porto. As duas intervenções trouxeram aportes 

significativos para discussão e favoreceram uma reflexão qualificada para todos. 

 

O Mini-Curso oferecido pela Professora Ilma Veiga, já em sua segunda edição, foi 

bastante elogiado, ainda que houvesse algum desconforto com o horário previsto para 

seu desenvolvimento. Entretanto essas manifestações não empanaram a qualidade da 

proposta. 

 

O GT registrou a presença de 53 participantes durante a maior parte dos trabalhos, 

demonstrando vitalidade pelo crescente interesse dos que partilharam reflexões e 

propostas. 

 

Analisou-se a condição dos Comitês Científico e dos ad-docs como um estruturante 

importante para qualificar a demanda dos trabalhos. Mesmo reconhecendo a 

necessidade de interface com os demais GTs e temáticas da educação, registrou-se a 

intenção de usar como critério a especificidade do campo da didática na centralidade 

das discussões. 

 

A perspectiva da realização do ENDIPE em abril de 2006 foi abordada, procurando-se 

reforçar o elo existente entre esse evento e o GT Didática da ANPEd. Essa perspectiva 

se confirmou na estada em Recife quando foi possível perceber a legitimidade que o 

ENDIPE vem tendo na comunidade acadêmica e investigativa. Grande parte dos 

membros do GT Didática participou como painelistas e simposistas do ENDIPE, 

confirmando a estreita relação dessas iniciativas. 

 

Vale ressaltar, ainda, a participação de muitos membros do GT no Seminário de Grupos 

de Pesquisa sobre Formação de Professores, proposto pelo GT Formação de 

Professores, em julho último, na PUC/SP. A proximidade dos dois GTs, historicamente 

instituída, se reafirmou como uma constante. Dessa forma, foram duas atividades 

acadêmicas importantes que favoreceram a reunião dos membros do GT no interregno 

das Reuniões Anuais da ANPEd. 
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Por fim vale registrar a forma participativa com que o GT tem feito sua programação, 

tentando atender às expectativas do Grupo e fazer avançar as temáticas que constituem 

seu objeto. Também é importante ressaltar a colaboração das colegas que participam do 

Comitê Científico e/ou como ad-docs emitindo pareceres consistentes e apropriados, 

guardando respeito a todos os protagonistas.De fato, é todo esse grupo que faz o GT 

Didática que, com  a colaboração da profa. Alda Marins, na qualidade de vice 

coordenadora e minha coordenação vem traçando sua trajetória. 

 

Porto Alegre, 22 de setembro de 2006-09-22 

 

Maria Isabel da Cunha 

Coordenadora 

 

 


