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Este trabalho bibliográfico tem o intuito de apresentar algumas experiências  formativas ocorridas em cursos de Formação de Professores, que visam uma maior qualificação da Formação Inicial e a Formação Continuada dos Professores pelo estabelecimento de parcerias Universidade com as Escolas. 
Mudanças significativas com o trabalho docente só ocorrerão, segundo Furió & Jésus (2002), quando os próprios professores incorporarem tarefas de inovação e investigação sobre os problemas de ensino, por meio de conexão, integração, colaboração com equipes de professores universitários e professores em serviço criando, assim, o que os autores elencaram de “redes de investigadores e professores associados.”
Analisando textos oficiais (MEC/CNE 2002a e 2002b; MEC 2003), o enfoque volta-se para necessária parceria, definição e implementação de políticas de formação inicial e continuada dos profissionais de ensino.
Segundo Foresté (2003) a Universidade teria o papel de garantir:
	esforço interinstitucional na construção da profissionalização de professores do ensino básico; 

à introdução de outros espaços institucionais na formação de professores; 
a valorização de diferentes saberes na colaboração de novos sujeitos para discussão;
implementação e avaliação de projetos voltados para a formação de profissionais do ensino.  
As professoras Ethell  e McMeniman (2000) da Universidade de Otgan, na Nova Zelândia e de Griffith Universidade Australiana,  apresentaram idéias centrais sobre o intercâmbio entre a Universidade e a escola em cursos que formam professores.por meio de um programa de Formação de Professores intitulado “Student Teachers as Reflective Practitioners (STRP) Program”. Este programa esta dividido em quatro estágios
	O 1o. Estágio: Há a exploração e explicitação dos participantes sobres as crenças e concepção dos professores sobre o ensino;

O 2o. Estágio: Organizado num bloco de 4 semanas práticas em escolas. É Proposto um processo de reflexivo sobre a teoria e a Prática de Ensino;
O 3o. Estágio: Convívio e trabalho dos estagiários com professores experientes por meio do acesso aos pensamentos e análises das práticas exercidas por estes professores no exercício da docência;
O 4o. Estágio: Organizado num bloco de 4 semanas em escolas secundárias . Estrutura reflexiva com uma prática, intitulada “Jornal sobre Ensino e Aprendizagem”.
Os Futuros Professores durante seus processos formativos participam intensamente de dois contextos de aprendizagens distintos. Um destes momentos ocorre, segundo as autoras, dentro do Campus por meio de atividades na sala de aula que envolvam os alunos nas Teorias Educacionais, Currículo, Psicologia de Ensino e da Aprendizagem, Estágios de Ensino, etc. É um período destinado às experiências práticas onde os futuros professores observam professores experientes a exercitarem sua ação docente.
Destacamos aqui algumas  destas experiências:
	Situações cognitivas: exige a criação de oportunidades capazes de garantirem ao estudante que o mesmo estabeleça conexões estruturadas entre os conhecimentos existentes e as novas estruturas de conhecimento por meio de processos autênticos de aprendizagem;

Estudos  Teóricos e Práticos: estagiários terão acesso ao pensamento e ação de um professor experiente devendo refletir e analisar estas observações. Serão utilizados vídeos e anotações do professor experiente servindo como material rico de experiência docente para ser discutido por meio de Oficinas Pedagógicas estruturadas por meio de 4 fases:
	Observação e interferência: configura-se com um momento de imersão de inúmeros perguntas e questionamentos;
Explicitação das teorias empregadas: teorização das práticas exercidas;
Reflexão dos professores experientes sobre o trabalho desenvolvido por eles.
Constraste de análises e reflexões entre os estagiários e os professores experientes. 
	Utilização de vídeo para análise de trtabalho pedagógico desenvolvido antes e durante o desenvolvimento  das atividades de ensino. Seguindo o intuito de descrever a importância do desenvolvimento do pensamento critico e buscando interconexões entre a Formação Inicial e Continuada dos professores mediante as experiências formativas, destacamos Collier( 1999) da Universidade de Georgia que apresenta  “Metodologias para operacionalizar o pensamento Reflexivo”.
Collier apresenta então quatro caminhos básicos para envolverem os futuros professores/estagiários no processo reflexivo, quais sejam:
1) .Resenhas analíticas provenientes de pesquisa científica na área  e das atividades que desenvolverem no decorrer do processo formativo (conferências, observações dos pares, seminários...);
2) Observações com reflexões escritas sobre tudo que for visto. Questinamento, dúvidas, afirmações sobre o trabalho pedagógico do professor experiente;
3) Visitas dos estagiários aos seus próprios pares/colegas apresentando relatorios escritos, contendo comentários das aulas (planejamento, relação professor- aluno, organização do trabalho docente, atitude do professor –estagiário...).
4) Seminários em pequenos grupos , pois caracteriza-se como componente fundamental para a colaboração reflexiva entre os pares.
Yost, Sentner e Forlenza-Bailey (2000) da Universidade La Salle e Hartford acreditam na idéia da construção do pensamento crítico nos Cursos de Formação de Professores, por meio da correlação da Instituição Formadora com  a realidade que se apresenta, por meio da construção de situações de ensino criativas integrando a teoria e pratica. 
Em função disto, o  uso do diálogo,  da pesquisa-ação ( por meio de projetos), e a análise metódica e cientifica da realidade vivida tornam-se estratégias formativas que possibilitam o desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico e, ao mesmo tempo, podem contribuir para o estabelecimento de parcerias envolvendo a universidade e a escola 
Para Schumann (1992) as estratégias formativas que devem emergir nos Cursos de Formação  de professores provêm de uma análise profunda das diferentes situações educativas intitulado por ele de  “casos.”  
Schulman (1992) estabelece, neste sentido, um paralelo a  construção de um caso, à uma peça de teatro contendo 3 grandes atos:
	1o. Ato: planejamento e defnição do objetivo;
	2o. Ato: A ação realizada;
	3o. Ato: A resolução do conflitos, a revisão, a análise e a reflexão;
O importante na delimitação de um caso é a possibilidade do mesmo ser escrito, trabalhado, discutido e refletido por todas as pessoas envolvidas com o processo formativo : professores formadores, os professores provenientes das escolas e também pelos proprios alunos estagiários.Logo, esta estratégia formativa pode ser utilizada  na Formação inicial em consonãncia com a Formação Continuada dos professores.
Reforçando ainda mais estas ideias das estratégias formativas, Cardoso,  Peixoto Serrano e Moreira (1996) no artigo “ O Movimento de Autonomia do Aluno: Repercussões a Nível de Supervisão “ apresentam a necessária mudança de paradigma na  Formação de Professores, para que haja a promoção da autonomia de pensar e do fazer crítico dos formadores, dos professores em serviço e dos futuros professores.
Para tanto, os autores são categóricos em afirmar que é necessário metodologias formativas que ensinem a pensar. O ensinar a pensar exige que haja um processo reflexivo sobre o que está sendo pensado de forma sistemática.
É necessário, então na visão dos autores, que os cursos invistam no desenvolvimento do pensamento metacognitivo, pois enquanto os processos formativos que envolvem os futuros professores e os professores em serviço continuarem a limitar o processo do pensar sobre o conhecimento,  a realidade, e o Homem,  a Educação continuará fadada a uma ação reprodutora de conhecimento. 
Cardoso et al (1996) afirma que para o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo seja desenvolvido, deve-se enfatizar estratégias formativas tais como:situações problematizadoras  trabalho com projetos, de forma a unir as diferentes instãncias formativas e promover  a qualificação do ensino e da aprendizagem nestes ambientes 
Novais e Cruz ( 1989) apresentam cinco componentes que perpassariam o processo de resollução de Prrblemas quais sejam: 
	a identificação do problema, 

 a definição do que será analisado, 
a exploração de possiveis encaminhamentos , 
a ação propriamente dita ,
a observação criiteriosa e analitica de que for vivenciado e aprendido de fato.
O trabalho envolvendo projetos que buscam desenvolver o processo de pensar de forma analitica ; a metacognição,  poderá reestruturar os próprios Cursos de Formação de Professores tanto inicial como continuada pois aborda e provoca a autonomia tanto dos futuros professores como dos professores  em serviço.  
O ensino é encarado como um processo investigativo, onde as experiências do professor são valorizadas e revistas por meio de uma prática reflexiva sistemática e permanente do fenômeno educacional.
Nesse sentido, torna-se importante que os cursos de Formação de Professores repensem, dentre outros aspectos, as matrizes estruturais,conceituais e operacionais dos seus currículos,  tendo claro o tipo de profissional que desejam formar,  estabelendo reais parcerias com as Escolas e se apropriando de estratégias formativas que potencializem o processo reflexivo e metacognitivo dos professores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CARDOSO, M. PEIXOTO, A.,.ERRANO, M.&MOREIRA ,P. O Movimento da Autonomia do Aluno IN: ALARCÃO, I. Formação Reflexiva de Professors: Estratégias de Supervisão Porto Editora. 1996 

COLLIER, SYNYA T. Characteristics of reflective thought during the student teaching experience. Journal of Teacher Education, Mary-June, 1999, Vol.50. N 3.

ETHELL, RUTH .G & MC.MENIMAN, MARILYN M. Unlocking the knowledge in action of an Expert Practitioner. Journal of Teaching Education, March-April.Vol.51 No 22000

FORESTÉ, E. Parceria na formação de professores. Revista Ibero Americana de Educación. V.33, p. 1-12. 2003.

FURIÓ, C.; CARNICER, J. El desarollo profesional del professor de Ciências mediante tutorias de grupos coooperativos. Estudio de otros casos. Ensenanza de Las Ciências, v.20, n.1, p.47-73, 2002.

MEC/CNE. Resolução n. 1/2002. Brasília. 2002a.

MEC/CNE. Resolução n. 2/2002. Brasília. 2002b.

MEC. Portaria n. 1403/2003. Gabinete do Ministro. Brasília. 2003

NOVAIS, A: & CRUZ. N. O Ensino de Ciências, o Desenvolvimento das Capacidades Metacognitivas e a Resolução de Problemas. Revista de educação N 1 (3) 65-89. 1989
 
SHULMAN L. Renewing the Pedagoy of Teacher Education: The Impact of Subject- Specific Conception of Teaching. IN MONTEIRO M. &  I.M.VAZ JEREMIAS. La Didácticas Específicas en La Formácion del Profesorado. Santiago de Compostela, Tórculo Edicións. 1992 

YOST. DEBORAH & SENTNER.SALLY.M.FORLENZA-BAILEY.An Examination of the construct of critical reflections: implications for teaching education programming in the 21 st century. Journal of Teaching Education, January-February.Vol.51, N1.2.000. 

