
 

 

 

RELATÓRIO  DA  32ª   REUNIÃO   ANUAL 

 

1) Identificação 

Grupo de Trabalho – GT 04 – Didática 

Coordenação: Alda Junqueira Marin- PUC/SP 

Vice-coordenação: Pura Lucia Oliver Martins- PUC/PR 

 

2) Caracterização 

O GT 04 , além da coordenação, é composto por um colegiado contando com colegas 

frequentadores assíduos e de longa data, constituindo um grupo que auxilia nas 

sugestões de programações e outras necessidades apresentadas ao GT. Fazem parte 

deste colegiado, no momento, as colegas Maria Marina Dias,da UECE, Rosilene 

Tavares, da UFMG, Maria Isabel de Almeida, da USP e Cleoni Fernandes, da 

UNISINOS, eleitas na reunião anterior para fazer parte deste mandato. 

Nesta 32ª reunião tivemos um contingente menor de participantes fixos quando se 

compara com a reunião anterior. Estiveram presentes cerca de 30 participantes fixos e 

cerca de outros 100 flutuantes, de acordo com a presença assinada na entrada da sala, 

enquanto na reunião anterior o número total foi equivalente, mas com cerca de 60 

participantes constantes. 

Esses participantes representaram instituições de diferentes estados e instâncias 

administrativas, a saber: UECE, UFPE, UNISANTOS, PUC-RIO, USP Ribeirão Preto, 

UFG, UNISINOS, UEM, UNESP, USP São Paulo, UNIUBE, ISECENSA, UFRJ, 

Prefeitura de Caxambu, UNIPLAC, Colégio Pedro II, UFF, UFSCar, SEMEC, UFPR, 

UNIVALI, UFC, UEPA, PUCPR, UNINOVE, UCSAL, UEMG, UNISUL, PUCSP, 

UNEB, Fiocruz, UEES, UEMG, SME-RJ, UERJ, SEM-Lages, PUCCAMP, UFV, 

UFAC, UFMS, UFRRJ, UMA-BH, UFMG. 

Essa listagem, ao abranger estados diferentes e instituições públicas e privadas de 

diferentes tipos, incluindo órgãos de governo federal, estaduais e municipais, permite 

que vejamos a pertinência da programação que interessa a uma gama enorme de 

pessoas. 

3) Relação entre o programado e o realizado 



As atividades programadas foram realizadas com pequenas alterações nas coordenações 

de sessões diante da impossibilidade das presenças das professoras doutoras Pura Lucia 

Oliver Martins e Cleoni Fernandes e ausência de apresentação de um trabalho. Segue-se 

breve relato de cada atividade. 

 

a) Sessões especiais 

 

O GT 04 teve uma sessão especial organizada em parceria com os GT 08 – Formação de 

Professores - e GT 15 -  Educação Especial -, realizada na quarta- feira, dia 07, no Salão 

Caxambu do Hotel Glória. Houve boa presença de público pelo interesse que vêm 

despertando as abordagens de questões políticas no âmbito da docência, seja nas salas 

de aula , seja na formação dos professores, na medida em que ocorrem propostas ou 

provocam alterações no dia a dia das escolas. 

 

Além dessa sessão especial, diversas outras sessões, propostas por outros GTs, foram 

apoiadas pelo GT 04 por tangenciarem questões que também interferem no trabalho 

docente como, por exemplo, algumas políticas educacionais específicas, juventude e 

estética. 

 

b) Trabalhos encomendados 

Para essa reunião, o GT 04 programou apenas um trabalho encomendado a partir de 

sugestão enviada pelo colegiado que havia sido consultado, pois nenhuma proposta foi 

sugerida no final da reunião anterior. 

Como nas duas reuniões anteriores ( 31ª e 32ª) foram muito produtivas as discussões e 

os dados apresentados pelos convidados, sugeriu-se que nesta 32ª fosse dada 

continuidade ao mesmo tipo de debate, qual seja, análise de produção na área que havia 

sido focalizada em 2007, ao longo das 30 reuniões, e para a formação de professores, 

em 2008. Tal relevância ganha especial força pelo novo contingente de pesquisadores 

mas, também, em face das atuais propostas políticas que vêm incidindo pesadamente 

sobre os professores. Assim, nesta 32ª RA, com a apresentação sobre as contribuições 

do GT 04 para a prática pedagógica no período de 2004 a 2008, aprofundou-se o que já 

vinha sendo discutido. 

c) Comunicações orais 

 

O GT 04 manteve a faixa de demanda espontânea que vem recebendo : 21 trabalhos 

neste ano. Foram aprovados 12 trabalhos, entretanto apresentados apenas 11, pois o 

grupo de pesquisadores da UNB não compareceu e não justificou a ausência. Foi 

apresentado apenas um pôster, o único que havia sido enviado. Nesse particular item, 

portanto, não se cumpriu tudo o que havia sido programado. No entanto, a participação 



do público foi intensa e a ausência de um dos trabalhos acabou auxiliando a ampliação 

dessa participação, principalmente pela presença de novas temáticas agregadas como, 

por exemplo, o ensino jurídico e na arquitetura, a língua estrangeira, o trabalho nos 

museus e o ensino infantil e de adolescentes. 

 

Outro aspecto, relativo ao programado durante as comunicações orais, ocorreu na 

coordenação de duas sessões: a ausência de última hora da profa. dra. Pura Lucia O. 

Martins, por motivo de doença em família, e da profa. dra. Cleoni Fernandes. As 

atividades foram coordenadas, respectivamente, pelas profas. dras. Maria Isabel da 

Cunha e Maria Inês M. de Souza 

 

d) Minicurso 

Neste ano não houve proposta livre de minicurso. Assim sendo, foi convidada a profa. 

dra. Claudia Valentina Assumpção Galian para ministrar o minicurso “Pistas 

metodológicas para uma aproximação co conhecimento científico na educação infantil”. 

Foram feitas 25 inscrições. O grupo se caracterizou pelo interesse por ser área pouco 

enfrentada nas pesquisas e na formação dos professores. 

Foram abordados aspectos centrais tais como a idéia de alfabetização científica, 

concepções de ciência, atitudes dos professores em face dessa área, análise de pesquisas 

nessa área, levando os alunos a atitudes de reflexão sobre o trabalho com as crianças 

pequenas, uma base essencial para alterações no quadro da educação em geral. 

A avaliação tanto da professora quanto dos participantes foi positiva com a participação 

constante abrangendo a docência e a pesquisa nessa área. 

e) Avaliação do GT 

As atividades de avaliação, neste ano, foram constantes ao longo da reunião, não apenas 

no último dia. A reunião realizada no dia 07/10 pela manhã sistematizou o que já vinha 

sendo comentado nos finais de período sobre a superação de alguns pontos 

preocupantes da reunião anterior tais como: novos temas para superar a recorrência, 

trabalhos bem fundamentados e bem apresentados. 

 Aspectos positivos – do trabalho encomendado que aprofundou facetas da produção 

na área com densidade analítica, aspectos problemáticos destacados e sugestões para 

encaminhamentos; presença forte da manutenção do foco em pesquisa mantendo os 

temas e focos da Didática ( ensino e aprendizagem), compreensão de que os focos 

são os modos de trabalho, porém não desconectados de diferentes questões teóricas 

mais amplas e abertura para docência em âmbitos diversificados, o que de certo 

modo respondeu a questões apresentadas na avaliação anterior; o modo de organizar 

o trabalho das sessões agrupando temas similares que permitiram evitar a dispersão 

das análises; “cultura” do GT que cativa e respeita muitos novos interessados; 

qualidade dos pareceres dos trabalhos que são também formativos; 



 Pontos de preocupação – ampliar a situação dos trabalhos enviados no âmbito da 

produção da área e do GT, ponto que já havia sido citado no ano anterior; ausência 

de trabalhos coletivos entre orientadores e orientandos ( um deles estava 

programado, mas a equipe não compareceu). 

 

4) Programação 2010 e sugestões para a 33ª Reunião Anual 

 

a) Programação para 2010 

 

O GT discutiu, durante a reunião de avaliação, o que havia sido solicitado nas reuniões 

de coordenação sobre propostas a serem consolidadas e encaminhadas aos candidatos 

nas eleições de 2010. Programou-se a possibilidade de que os grupos que já fizeram 

trabalhos de balanços tentem sugerir indicadores de pontos e pistas que possam gerar 

ações políticas educativas, contribuindo com a programação da entidade. 

 

b) Encaminhamentos e sugestões 

 

 Sobre infraestrutura na RA – manter o local da reunião do GT; possibilitar uso grátis 

de internet e impressora para quem apresentar trabalho; verificar possibilidade de 

que as inscrições para minicurso voltem a ser feitas on-line; reorganizar o site do 

GT; fazer rodízio das sessões especiais de tal modo que no próximo ano a nossa 

sessão seja na terça-feira; verificar novamente a possibilidade de alterar o lugar de 

realização da RA; diminuir valor das inscrições para estudantes; 

 Sobre atividades acadêmicas do GT – enfatizar cuidados com os resumos, prazos e 

características dos trabalhos; manter sempre a especificidade da área para sua 

constante valorização; publicação de trabalhos; definir, periodicamente, alguma 

necessidade temática para induzir trabalhos; manter a continuidade de trabalhos que 

analisam pesquisas; rever textos clássicos organizando um indicador de produção na 

área. 

 

c) Lista tríplice do Comitê Científico 

 

Primeira indicação : Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – UNISANTOS 

Segunda indicação : Valter Soares Guimarães -  UFG 

Terceira Indicação :  Maria Inês Marcondes de Souza -  PUC-Rio 

 

d) Indicação dos Ad-hocs 

 

Yoshie Ussami Ferrari Leite – UNESP – Presidente Prudente 

Cecília Luiza Broillo – UNISINOS 

Maria Regina Guarnieri -  UNESP- Araraquara 

Maria de Fátima Abdalla – UNISANTOS 

 

5) Avaliação da reunião 



 

De modo geral a reunião teve avaliação positiva. Foram elogiados o local e 

programação da sessão de abertura; a organização e os apoios dados para as atividades 

para todas as sessões, equipamentos das salas e a programação geral da reunião.Tem 

havido avanço constante no cuidado com todos os aspectos.   


