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Neste trabalho encomendado para a 30ª. Reunião Anual da Anped intenta-se reconstituir a
história do “GT Formação de Professores (GT 8)”, originalmente denominado “GT
Licenciaturas” (1983). Na reconstituição histórica objetiva-se, sobretudo, contextualizar o
GT 8 no universo de GTs da Anped como espaço específico de reflexão, discussões e
debates sistemáticos acerca das pesquisas desenvolvidas sob o amplo tema “Formação de
Profissionais da Educação”. Assim, a pesquisa sobre esse tema no GT 8 é objeto do
presente trabalho. Historicizando a trajetória do GT, foi a partir de 1984 que investigadores
interessados em diferentes “objeto de pesquisa”, que se desdobram do mencionado tema,
passaram a se reunir anualmente com a finalidade de estabelecer interlocuções e realizar
intercâmbios entre suas produções científicas. Em novembro de 2007, o GT 8 entrará no
ano de seu jubileu de prata, com identidade(s) que apresenta(m) contornos nítidos de
consolidação resultante de um esforço coletivo de dois grupos distintos de pesquisadores:
um, constituído por um núcleo básico de pesquisadores que se preocupa em articular linhas
de pesquisas em programas de pós-graduação e realizar outras atividades investigativas,
cuja produção científica tem sido avaliada pelo Comitê Científico da Anped para ser
apresentada, discutida e criticada ao longo da travessia dos 25 anos do GT. Outro,
numericamente maior se comparado ao primeiro, tornou-se também bastante significativo
para a consolidação do GT enquanto espaço de reflexão sobre as pesquisas e a pósgraduação, contudo, é um grupo marcado pela descontinuidade na participação durante as
históricas reuniões anuais da ANPEd. A existência dinâmica do primeiro grupo e de suas
pesquisas, dialeticamente atravessadas por contradições, por certo, configura o ethos do GT
8.
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