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Emília Freitas de Lima (UFSCar) 
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Leny Rodrigues Teixeira (UCDB) 
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De novembro de 2007 a outubro de 2008 o GT8 – Formação de Professores 
esteve envolvido em diversas ações, voltadas para a política de continuidade de 
sua existência para além das Reuniões Anuais.  

Neste sentido, foram feitas reuniões de programação do “II Simpósio dos Grupos 
de Pesquisa sobre Formação de Professores no Brasil”, cuja realização havia sido 
pensada para novembro do corrente ano. No entanto, o grupo avaliou que não 
seria pertinente acumular vários eventos de caráter nacional no mesmo ano, haja 
vista a ocorrência também do ENDIPE em 2008. O II Simpósio foi, então, adiado 
para fevereiro de 2009; 

Para a 31ª Reunião Anual, o GT decidiu incluir em sua programação um Trabalho 
Encomendado no qual será discutido teoricamente o conceito de campo e 
analisado esse conceito em relação à formação de professores como campo de 
conhecimento, preocupação essa norteadora das ações do GT em sua atual 
gestão e que justifica a programação dos simpósios. 

Outra importante decisão do GT foi a da criação de uma revista eletrônica 
denominada Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação Docente, cujo 
primeiro número, que já conta com a participação de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, deverá ser lançado até o final deste ano ou início do próximo. 

Foi importante a participação do GT no "Simpósio de Educação Básica - 
Articulação Educação Básica e Universidade / Reunião de intercâmbio GTs - 
ANPED", em maio de 2008, no Instituto Anísio Teixeira. O GT foi representado por 
sua vice-coordenadora, Professora Laurizete Ferragut Passos, como expositora 
da mesa-redonda "Formação de Professores/as para a educação Básica”. 

Também foi relevante a participação no II SEMINÁRIO DE PESQUISADORES DA 
REDE MUNICIPAL DO RECIFE, em agosto deste ano. Neste evento o GT8 foi 
representado pela Professora Marília Claret Duran, membro de seu corpo de 
pareceristas, que participou como expositora da mesa “Formação Continuada de 
Professores”. 

 

 
 


