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ssa é para você, gestor de escola,
que mesmo com recursos limita-
dos e escassos não desiste de en-
contrar alternativas que ofereçam

melhorias para sua instituição, alunos e
colaboradores. Em vez de ficar dependen-
do da boa vontade da iniciativa privada,
ou então de subsídios e planos do gover-
no, uma boa alternativa, que tem se tor-
nado cada vez mais comum, é a parceria
com instituições de ensino superior. Ela
pode ser estabelecida em áreas diversas,
que vão da saúde à própria educação. E
todo mundo sai ganhando com a colabo-
ração, cooperação e partilha de compro-
missos e responsabilidades.

Por um lado, os estudantes do ensino superior envolvi-
dos no processo contam com um laboratório onde podem
aplicar conhecimentos adquiridos,em sala de aula - o que,
aliás, representa uma das bases do tripé ensino, pesquisa
e extensão. Também exercitam o lado humano e solidá-
rio, ao prestar apoio a pessoas na maioria das vezes caren-
tes. Já as escolas percebem que seus alunos se interessam
mais pelos estudos quando têm acesso às novidades discu-
tidas no ambiente acadêmico.
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"A MAIORIA DAS
CRIANÇAS SE

IDENTIFICA COM
OS ALUNOS DA

UNIVERSIDADE, O
QUE REPRESENTA

UMA MOTIVAÇÃO A
MAIS PARA LEVAR A
SÉRIO A PARCERIA"

O modelo mais comum de parceria
envolve alunos do curso de pedago-
gia com escolas públicas. Solange de
Almeida Cardozo, professora regen-
te de turmas de ensino fundamen-
tal da rede pública do município do
Rio de Janeiro, tem uma boa expli-
cação para isso. "Ao mesmo tempo
em que a escola abre os problemas
e as questões colocadas pela prática
pedagógica e pelo contexto escolar
à observação, reflexão e interven-
ção dos alunos e professores da uni-
versidade, estes tendem a favorecer
o trabalho coletivo da escola, dando
suporte às decisões docentes - técni-
cas e administrativas - e abrindo a
universidade à atualização dos pro-
fissionais das escolas associadas",
considera. Trata-se de uma estraté-
gia inovadora de aprendizagem, pois
é vivencial. Ou seja, o universitário
tem a possibilidade de experimentar
situações reais, e não apenas con-
templá-las teoricamente.

De olho nesse modelo de aprimo-
ramento educacional, a Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio) estabeleceu o
projeto Universidade-Escola, que
propõe que a articulação entre as
partes, feita em torno dos estágios
e das práticas de ensino, seja uma
"via de mão dupla". A integração
teoria-prática é um aspecto funda-
mental dessa estratégia, significan-
do estreita relação entre a formação
teórica, a formação prática e a prá-
tica profissional. "O desenvolvimen-
to de professores, sem prescindir de
uma sólida formação teórica, deve
aproximar-se de uma formação prá-
tica, que possibilite um desempenho
baseado em observação, reflexão, in-
teração e intervenção na realidade
escolar", observa Solange. Não é a
prática que está subordinada à teo-
ria: as duas, integradas, contribuem
para a formação do professor.

"A ausência de ligação estrei-
ta entre a universidade e a escola e
a falta de preparação formal, quer
dos orientadores da escola, quer dos
orientadores da universidade e dos
estagiários, são obstáculos à apren-
dizagem dos futuros professores",

acredita a especialista. Para ela,
é prioritária a definição de crité-
rios e práticas claras que possibili-
tem um diálogo crescente entre os
dois contextos formativos. Solange
optou, em sua dissertação de mes-
trado pela PUC-Rio, por focar a re-
percussão da escola na universida-
de, mais especificamente o reflexo
na formação inicial de professores
das séries iniciais do ensino fun-
damental.

Seguindo essa mesma linha,
o professor Irineu Foerste defen-
deu tese em maio de 2002, com o
título "Parceria na Formação de
Professores: do Conceito à Prática".
Seu estudo apontou um conjunto
de ações implementadas para a par-
ceria como um meio de equacionar
velhos problemas da formação ini-
cial de professores. Ele acredita que
elas favorecem uma maior articula-
ção entre saberes teóricos e saberes
da experiência, e que a universida-
de é beneficiada na medida em que
encontra alternativas para incorpo-
rar estes novos saberes produzidos
no interior das escolas ao seu proje-
to de formação.

INICIATIVA MUNICIPAL
Para incentivar o aperfeiçoamento
dos profissionais do magistério mu-
nicipal e melhorar a qualidade da
educação, desde 2005 a prefeitura
de Curitiba realiza o projeto Escola
& Universidade, envolvendo escolas
municipais e alunos de Pedagogia
de universidades públicas e particu-
lares. "Funciona como incentivo pa-
ra o professor avançar nas propos-
tas pedagógicas e fazer intercâmbio
com as universidades, ampliando
as possibilidades de ensino", diz o
prefeito, Beto Richa. O projeto pa-
ga bolsa-auxílio de R$ 1.200,00 para
a aplicação de projetos pedagógicos
inovadores com os estudantes muni-
cipais, sob orientação de professores
universitários.

"As ações enriquecem o currícu-
lo pedagógico das escolas, oferecem
novos conhecimentos aos estudan-
tes e incentivam o crescimento da
carreira do professor, além de pro-
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porcionar troca de informações com
as universidades e com as equipes
que trabalham na formação de no-
vos professores", observa a secretá-
ria municipal da Educação, Eleonora
Bonato Fruet. Participam do proje-
to mais de dez instituições de en-
sino superior, como a Universidade
Federal do Paraná (UFPR), Unibrasil,
Facinter, Uniexp, Opet e Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR), entre outras.

Em 2007, foram aprovados 1.084
projetos de três mil professores, so-
bre literatura, música, meio ambien-
te, línguas estrangeiras, teatro e ou-
tras manifestações artísticas e de
diferentes áreas do conhecimento.
No 1° semestre de cada ano, os pro-
fessores da rede pública elaboram
projetos de pesquisa que visam a
melhoria das atividades deles na es-
cola, e no mês de junho os apresen-
tam nas universidades de Curitiba.
Recebem avaliação os que podem ser
orientados, mas alguns não ficam a
contento e são devolvidos, para que o
professor tente melhorar para o ano
seguinte. Os escolhidos são orienta-
dos, a partir de julho, por um profes-
sor universitário. A professora Marli
Lopes Rolin, da Escola Municipal
de Educação Infantil Lina Maria
Martins Moreira, considera o proje-
to uma oportunidade para a inova-
ção na educação. "Ganhamos o estí-
mulo para desenvolver projetos que
permitam que as crianças aprendam
sem perceber que estão aprendendo.
Temos diferentes possibilidades em
nossas mãos", afirma Marli.

PROJETO COMUNITÁRIO
Outra iniciativa interessante é a da
PUC-PR, que estabeleceu em seu
currículo o Projeto Comunitário co-
mo disciplina para todos os 53 cur-
sos de graduação. Semestralmente,
cerca de três mil universitários op-
tam entre dois mil atividades rea-
lizadas em 120 locais, abrangendo
20 municípios do Paraná. Áreas co-
mo cultura, lazer, saúde, educação,
meio ambiente e desenvolvimento
comunitário são abordadas. Não são
necessariamente serviços da área de
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estudo, e fica a critério do aluno optar
por um deles. O trabalho é feito em
comunidades carentes* durante certo
período, sempre coordenado pela di-
retoria do projeto.

Segundo a professora Mari Regina
Anastácio, responsável pelo projeto,
os universitários se beneficiam atra-
vés do despertar da solidariedade e
da cidadania. Muitos são tocados pe-
la experiência e passam a adotar no-
va postura em relação ao seu papel na
sociedade. "Trata-se de um programa
de aprendizagem que contribui pa-
ra o processo de consolidação da cul-
tura de responsabilidade e integração
social dos alunos. Mescla a formação
não somente profissional, mas tam-
bém humana", considera.

As escolas atendidas se beneficiam
com as habilidades e conhecimen-
tos dos acadêmicos. Mari lembra de
exemplo dos acadêmicos de engenha-
ria, que lecionam matemática para
alunos de escolas públicas que preci-
sam de reforço. "Eles têm visão di-
ferente da disciplina, então apresen-
tam o assunto de maneira inovadora,
o que facilita o aprendizado". As ativi-
dades sócio-educativas, muitas envol-
vendo esportes e artes, trazem outros
resultados: constatou-se uma melho-
ra nas notas e na freqüência. Também
diminuíram os níveis de agressivida-
de e aumentaram os de auto-estima.
A maioria das crianças se identifica
com os alunos da universidade, o que
representa uma motivação a mais pa-
ra levar a sério a educação.

Implantado em 2000, o projeto foi
baseado em idéias vindas do exterior,
com o objetivo de tornar mais efetiva a
formação. Depois de adaptado à reali-
dade brasileira, as expectativas foram
superadas. No início, estudantes eram
resistentes, não entendiam o porquê
da novidade, e ô índice de questiona-
mento era de 90%. Mas, com o passar
dos anos, perceberam que as vivên-
cias traziam retorno também a eles.
Além de trabalhar conceitos e valores
válidos para a vida, viram que era não
era algo ruim ou chato. Hoje, o índice
negativo não passa dos 3%. G

TRÊS TIPOS DE PARCERIAS ENTRE
ESCOLA E UNIVERSIDADE

1 A parceria dirigida, considerada a mais tradicional, é compreendida como
uma estratégia que considera a escola um recurso a ser utilizado no pro-
cesso de formação. Nessa relação, a universidade detém o poder de de-
cisão e a escola é um meio de aprendizagem de aspectos práticos. Nesse
tipo de parceria, o saber acadêmico se sobrepõe ao saber da experiência
docente, e a ênfase está no atendimento ao cumprimento de um deter-
minado número de horas em atividades práticas. As críticas feitas a esse
tipo de parceria fundamentam-se no argumento de que esse tipo de re-
lação apresenta uma motivação essencialmente pragmática e reproduto-
rã e que os professores das escolas acabam perdendo o interesse.

2 A parceria separatista é a alternativa apresentada pelo governo, sendo
derivada diretamente da burocracia na busca de alternativas mais ade-
quadas para a execução dos propósitos e reformas públicas. Para o Poder
Público, essa alternativa oficial de parceria garante a integração necessá-
ria entre as universidades, as escolas e o governo. Programas como este
requerem menos recursos porque deslocam boa parte dos currículos dos
cursos de formação para as escolas. O discurso oficial mostra insatisfação
com a formação desenvolvida nas universidades e argumenta que estas
estariam preocupadas unicamente em validar academicamente a forma-
ção dos docentes, em detrimento de um contato maior com a prática es-
colar. A ambigüidade dos documentos oficiais, a pouca disponibilidade
de recursos e sua distribuição desigual está criando problemas para o de-
senvolvimento de um programa de parcerias no modelo oficial, criando-
se uma grande tensão sobre as escolas que não têm clareza do que de-
vem fazer para atender a mais uma convocação.

3 A parceria colaborativa decorre de um longo processo de trabalho articu-
lado de professores da universidade com profissionais do ensino básico
e tem o objetivo de garantir pressupostos teórico-práticos nos currículos
dos cursos de formação. Esta parceria, apesar de ter sido experimenta-
da ao longo dos anos em casos isolados, consolida-se no movimento de
reação dos profissionais de ensino à ação do Poder Público na área de
formação de professores e adquire mais impulso com os debates sobre
o professor reflexivo e a crise da racionalidade técnica. Alguns princípios
norteadores podem ser identificados nessa parceria: currículo integrado,
acesso e complementaridade entre diferentes tipos de saberes; inexis-
tência da necessidade de consenso sobre o que é uma boa prática, com
abertura de canais para todo tipo de esforço a uma crítica sobre o que se
compreende por boa prática; busca de alternativas de como os estudan-
tes dos cursos de formação podem aprender a partir da teoria e da prá-
tica; valorização do crescimento individualizado dos estudantes; criação
de uma rede de formadores de campo, com a introdução de novos atores
sociais, como a figura do professor associado para desenvolver um traba-
lho colaborativo entre a universidade e a escola básica.


