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Compareceram ao GT 243 (duzentos e quarenta e três) participantes, ao longo dos 3 

dias de atividades, cujas instituições de origem foram (pela ordem decrescente de 

número de participantes): UFSCar, UFMG, SEMEC/Caxambu, USP, UFMT, UFES, 

UFF, PUC/SP, UnB, PUC/MG, UNISANTOS, UFU, PUC-Rio, UMESP, UFRN, UERJ, 

UNESP, UNINOVE, UNIMEP, UNINCOR, UNICAMP, CEFET/MG, UFJF, 

UNISINOS, UEPA, PUC/PR, SEDUC, UNIOESTE, PUC/CAMP, UFSC, CEFET/RJ, 

UCG, UESC, UNEB, UNISC, SENAI, UNICID, UEMG, UNILESTE, CUML, 

CEUCEL, UNIVALI, UNIUBE, FME, UEG e outras (com 1 participante cada). 

 Foram apresentadas as seguintes atividades: 14 trabalhos de demanda 

espontânea e 1 trabalho encomendado; 14 pôsteres; 1 minicurso; 1 sessão especial, com 

a participação de uma pesquisadora portuguesa e duas brasileiras; 2 sessões de 

intercâmbio científico (“sessões conversas”). Toda a programação prevista foi 

estritamente cumprida. 

 Todas as atividades foram avaliadas pelos participantes como altamente 

positivas, tanto por sua relevância para o avanço do conhecimento na área quanto por 

sua qualidade. Além disso, foram destacados o caráter democrático da condução dos 

trabalhos do GT, o aumento do tempo destinado à apresentação de cada trabalho e a 

abertura das discussões para todos os presentes, sem fazer uso da figura do debatedor de 

trabalhos. Foi sugerido que o GT divulgue orientações quanto às apresentações dos 

trabalhos, pois foi percebido que estas, em sua maioria, envolvem mais a parte teórica 

do que os dados, suas análises e as conclusões a que os trabalhos chegaram. As 

orientações serão elaboradas e disponibilizadas no site do GT –

http://br.geocities.com/gt8anped – antes do período de inscrições de trabalhos para a 30ª 

Reunião Anual.. 

 Foi também positivamente avaliada a realização pelo GT do “I Simpósio dos 

Grupos de Pesquisa sobre Formação de Professores no Brasil” e sugerido que haja 

programação semelhante durante o ano de 2007, antes da próxima RA. Será programada 

em breve. 

 Serão mantidos os ad hocs para a próxima RA. Quanto ao Comitê Científico, 

como para a 28ª RA foi mantida a Profª Elsa Garrido pelo 3º ano consecutivo, o GT 

sugeriu que se mantivesse a lista elaborada para aquela RA, ou seja, (pela ordem): Luis 

Eduardo Alvarado Prada, Leny Teixeira e Menga Lüdke. Houve, ainda, a indicação do 

nome da profª Iria Brzezinski. 

 Para a 30ª RA o GT sugeriu, como temas a serem trabalhados, a recuperação de 

sua memória, a análise dos trabalhos apresentados no GT, a discussão sobre a formação 

inicial de profissionais da educação (Licenciaturas e Pedagogia) – temas extremamente 

relevantes e que vêm sendo pouco abordados no GT; avaliação, na dimensão política, 

do impacto dos projetos de formação continuada já desenvolvidos no Brasil (Veredas, 

PEC, Jardim Ângela etc); continuidade da discussão sobre a condição docente – tema 

do trabalho encomendado apresentado na 29ª RA pela Profª Inês Teixeira (UFMG). 

 


