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 De novembro de 2005 a  outubro de 2006 o GT8 – Formação de Professores, além de 
se envolver com a organização da 29ª RA, atuou no sentido de cumprir uma das metas 
estabelecidas na reunião final de avaliação da 28ª RA: a de se configurar efetivamente como 
GT. Para isso, foi indicado como fundamental continuar funcionando nos intervalos entre as 
Reuniões Anuais, ao invés de atuar apenas na preparação das mesmas – o que é julgado 
importante, mas não suficiente.  
 Dando início ao cumprimento dessa meta, foi realizado, nos dias 24 e 25 de julho de 
2006, na PUC/SP, o “I Simpósio dos Grupos de Pesquisa sobre Formação de Professores no 
Brasil”, tendo como objetivo discutir a configuração do campo de pesquisa em formação de 
professores, por meio do mapeamento dos grupos de pesquisa dedicados a essa temática no 
Brasil. Houve setenta e três grupos de pesquisa inscritos, dos quais participaram 
presencialmente representantes de sessenta e sete deles, oriundos das várias regiões 
geográficas do país, à exceção da região Norte. Havia pesquisadores filiados a pelo menos 
cinco outros GTs da ANPEd além do GT8, fato que demonstra a abrangência do tema em 
debate. 
 O evento foi avaliado como muito bem sucedido, para o quê contribuíram fortemente 
alguns fatores, tais como: a) o empenho da comissão organizadora constituída pelos 
professores Laurizete Ferragut; Marli André; Elsa Garrido; Marília Claret e J. Rubens Jardilino, 
sob a minha coordenação; b) a efetiva participação dos representantes dos grupos de 
pesquisa, organizados em grupos de trabalho durante o evento e promovendo efetiva troca de 
informações / experiências; c) a participação da pesquisadora portuguesa – Profª Maria do Céu 
Roldão, que apresentou uma interessante proposta de configuração do campo de pesquisa em 
formação de professores, cujo núcleo é composto de conceitos estruturantes, sendo ainda 
indicados campos adjacentes e próximos; d) a participação das pesquisadoras Menga Lüdke e 
Maria da Graça Mizukami, que, juntamente com a professora convidada, debateram as 
conclusões do Simpósio; e) o apoio efetivo da Diretoria da ANPEd, a que o GT8 
penhoradamente agradece.  
 Foram fortemente sugeridas diferentes formas de continuidade dos trabalhos, algumas 
das quais já estão sendo providenciadas. 
 


