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Resumo 
Na presente comunicação, de cunho qualitativo, por meio de uma intensa pesquisa 
bibliográfica, as autores descrevem a relevância do pensar sobre a prática profissional 
como base da otimização da qualidade da formação inicial dos docentes. Perante tal 
investigação, os dados coletados fizeram emergir quatro exemplos de boas práticas 
sob a temática. Durante a discussão dos resultados é possível fazer uma análise sobre 
as práticas de formação inicial comprometidas com um ensino que não perca de vista a 
dimensão ética e política, bem como as discussões e reflexões sobre os fins da 
educação. 
 
Introdução 
A relação Universidade e campo de atuação dos futuros profissionais é um tema que 
durante o final do século XX ganhou bastante destaque na sociedade em geral. 
Contudo, no século XXI a discussão ganhou peso por estas discussões sairem da 
questão de aprendizagem técnica e relatarem a relevancia da contextualização da 
aprendizagem do aluno e do profesor universitário, como agentes pesquisadores, 
comunicadores e formadores de opinião.  
Ao reconhecer tais especificidades, a prática profissional dentro dos cursos se 
apresenta apenas como um dos pilares de formação e,ao relatar a mesma, pode-se 
fazê-lo a partir de duas perspectivas (Formosinho, 2000): - inicial: iniciando 
gradualmente pela observação de contextos, assumindo a forma de prática pontual; - 
final: mais conhecida como estágio, é a fase da prática acompanhada e orientada, em 
que o formando desempenha a ação em contexto global real. O objetivo principal, 
assim, não é ensinar uma especialização técnica, mas também oferecer uma educação, 
podendo ter diferentes níveis de habilidade (Hansen, 1995). 
Em ambas perspectivas, a questão da qualidade coloca-se como norte no percurso 
interativo entre a formação e o trabalho, o qual pode e deve permitir o movimento 
duplo de mobilização para a ação. Sob tal cenário, portanto, o presente trabalho, por 
meio de um relato bibliográfico, tem como objetivo compreender a conceitualização 
de qualidade para o ensino universitário, em especial em cursos que formam 
professores, tomando como base exemplos já explicitados na literatura educacional, 
tais como o Blog Pedagógico de Zabalza, a Residência Pedagógica, o PIBID e o Projeto 
Rondon. Todos como exemplos de (boas) práticas têm algo em comum: a prática 
profissional contextualizada com a realidade dos estudantes, futuros professores. 
 
Iniciação Profissional do profesor: a prática como base formativa 
No campo da formação inicial docente, busca-se conhecer como o professor é 
formado nas e pelas instituições escolares. Durante a prática, é possível compreender 
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como a sua história de vida e profissionais se entrecruzaram, modelando seus 
comportamentos, suas perspectivas profissionais e sua visão e concepções sobre a 
educação, o processo de ensino e organização do trabalho escolar.  
Tal transformação da prática docente pode ser possível a partir de um movimento 
contido em uma nova visão da realidade, pelo qual se buscam novas formas de 
organizar as relações entre os formandos e o mundo do trabalho (Nickel, 2003).  
Os desafios da iniciação da prática profissional, neste sentido, são cada vez maiores e 
mais complexos. Com a visão sistêmica ou holística, os formadores precisam ainda 
instigar seus formandos para a recuperação de valores perdidos entre universidade e 
escola. Ora, por esta se tratar de uma prática social, conscientemente desenvolvida, só 
pode ser entendida “a partir de uma definição da sua área problemática que é a 
relação teoria e prática. Ela não existe sem algum conhecimento sobre a situação de 
atuação e alguma ideia do que seja o ensino” (Pinto, 2001, p. 55). 
Conceito de qualidade no/para o ensino universitário 
O conceito de qualidade no ensino superior surge como elemento muito relevante a 
considerar para orientar a ação, sendo a qualidade “entendida basicamente em dois 
elementos” (Royo, 2012, p. 39): (a) como especificação de critérios, normas, 
procedimentos ou disposições em projeto considerados referentes para a aceitação de 
processos e de produtos no âmbito da ação formativa, e (b) como monitorização 
contínua do processo em todos os seus elementos para garantir a conformidade com 
as especificações e os resultados planeados. Para Esteves (2012), a definição de 
qualidade depende de valores filosóficos, sociológicos e políticos  que são vertidos nas 
finalidades, metas e objetivos que se assume na formação. Para esta autora, para que 
haja qualidade é necessário pensar em ações que defendam o que as metas 
formuladas propuseram que deva existir na relação entre a esfera de ação a que se 
reporta e a sociedade.  
Nesse sentido, sobre a formação a nível universitário, diversas dimensões na questão 
da qualidade são comuns: (i) participação ativa dos estudantes no contexto da sua 
formação, (ii) percepção do papel do professor universitário no contexto da formação, 
(iii) transmissão dos conteúdos de ensino, (iv) inserção de recursos tecnológicos (v) 
avaliação das aprendizagens  dos alunos e das instituições como um todo (trabalho 
docente, estrutura, etc.). Isto vem ao encontro das orientações da OCDE (2009) sobre 
a relação da qualidade da formação do professor e sua prática futura, quando afirma 
que “a qualidade dos professores e a forma como ensinam é o ponto mais importante 
para explicar os resultados dos alunos” (p.12).  
 
Metodologia 
No âmbito qualitativo desse estudo, a revisão da literatura foi fonte de apoio à 
estruturação ao estudo. Abordou-se, portanto, um tipo de texto que discutiu 
informações produzidas como componente base review (Taylor & Procter, 2002) com o 
intuito fundamentar o estudo, partilhar os resultados de outros estudos que estão 
“intimamente relacionados e preencher lacunas e ampliando os estudos anteriores” 
(Creswell, 2011, p. 51) a este.  
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A fonte de leitura incluiu livros publicados em temáticas convergentes e transversais 
ao estudo, bem como artigos em revistas científicas (on line e impressas), artigos 
publicados em sites e blogs educacionais, teses e documentos orientadores de 
organizações nacionais e internacionais. Assim, com o propósito de fornecer uma visão 
geral a partir de um relato sobre a temática específica, evidenciando 04 (quatro) 
exemplos de boas práticas relatadas por autores que debruçaram-se em pesquisas 
sobre novas ideias, métodos e subtemas e que consideraram que a qualidade está 
relacionada com a melhoria de aprendizagem dos futuros professores sobre suas 
práticas dentro da universidade. 
  
Resultados 
Durante a pesquisa buscou-se uma linha de apresentar o pensamento acerca da 
prática formativa inicial e não ficaremos atrelados à conceituação epistemológica da 
“formação’’, e de “prática formativa’’, mas sim evidenciar uma perspectiva do 
desenvolvimento da autonomía para a prática futura. Assim, dos textos analisados, 
destacaram-se quatro exemplos de experiências de práticas profissionais que 
demonstraram bosn resultados perante a aprendizagem dos alunos e profesores, são 
elas:  
Experiência 1 – Blog Pedagógico – Descrito por Zabalza (2004) como forma de vencer 
esta fragmentação de teoria e prática, permite aos alunos descrever suas narrativas do 
estágio num blog, identificando o problema que lhe perturbava e que, muitas vezes, 
era partilhado pelo grupo. Após a identificação, o mesmo, fazia a intervenção para que 
os alunos buscassem conhecer a literatura especializada naquela temática.  
Experiência 2 - Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP).  Habitualmente a prática da residencia é apenas vinculada aos cursos 
da área Médica, mas o programa da UNIFESP foi estruturado para formar os 
estagiários e também realizar a formação em serviço dos professores que recebem os 
estagiários. O programa está amparado no princípio de imersão diária de 5 horas no 
ambiente profissional. São formados grupos de até 5 alunos que acompanhados de um 
professor preceptor observam, participam e refletem acerca das atividades cotidianos 
do ambiente escolar. Além de que são realizadas atividades teóricas na universidade 
com o professor preceptor, afim de construir um discurso uníssono acerca das 
problemáticas vivenciadas no campo de realização da residência. Experiência 3 - 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que busca inserção do 
acadêmico no contexto das escolas públicas, com apoio de um professor da 
licenciatura e um professor da escola. O PIBID é um programa da CAPES e que algumas 
instituições de ensino superior possuem parceria. Cada instituição estrutura seu 
projeto PIBID de acordo com os objetivos da CAPES, algumas vinculando as atividades 
práticas das disciplinas de metodologia, por meio de projetos, outras associam as 
bolsas ao estágio supervisionado e etc.  
Experiência 4 - Projeto Rondon, uma prática formativa que coloca o aluno universitário 
no desenvolvimento de projetos coletivos, por meio da imersão e vivência em 
determinada comunidade. Os participantes (professores e alunos) recebem bolsa para 
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deslocamento, alimentação e realização do projeto selecionado para diferentes 
comunidades da realidade brasileira.  
 
Conclusões 
Diante do cenário acredita-se que as práticas formativas em cursos de graduação de 
professores deve contemplar além dos saberes da ciência de uma área específica, as 
práticas pedagógicas que dão suporte para transposição na sala de aula, deve também 
estar carregada da cultura local e da global e dos fatores econômicos que regem na 
sociedade moderna. 
Diante do cenário descrito por meio dos exemplos, percebeu-se que as práticas 
formativas em cursos de graduação de professores deve contemplar além dos saberes 
da ciência de uma área específica, as práticas pedagógicas que dão suporte para 
transposição na sala de aula, devendo também estar carregada da cultura local e da 
global e dos fatores econômicos  que regem na sociedade moderna. 
Dentre estas explanações do papel da universidade e da escola no processo do 
redimensionamento do ensinar a ensinar, não se deve deixar de lado a questão que a 
universidade para além de desenvolve atividades de ensino e de investigação, tem 
também a função de prestação de serviços para a comunidade. Assim, nada mais justo 
que o esforço conjunto entre a universidade e a escola para a consecução de ações 
integrada pode fortalecer e pontecializar operações de convergências, promovendo a 
ampliação de espaços de participação e tomada de decisões coletivas para a 
construção de um projeto político de escola viva. É praticamente desconsiderada, 
assim, a hipótese de haver áreas acadêmicas onde o “saber fazer prático” 
contextualizado em práticas sociais da profissão ocupe um lugar menor, pois se 
visualizamos as práticas sociais, não como um local de aplicação dos conhecimentos 
desenvolvidos pelas diferentes tradições disciplinares, mas como potenciais fontes de 
conhecimento e aprendizagem. 
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