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Resumen 
Las políticas educativas actuales destinadas a la formación de profesores para la 
educación básica en el nivel superior en Brasil se discuten en el contexto de las 
transformaciones experimentadas por la universidad como lugar de formación y 
legislación educativa, mientras que la inducción de las reformas curriculares orientadas 
a la formación de docentes en el nivel superior. La reforma educativa desencadenó en 
el país, independientemente de las discusiones en los círculos académicos, que se ha 
logrado a través del conflicto y la intensificación de las fuerzas, con el fin, por un lado, 
el ajuste estructural impuesto por el capital internacional a los países emergentes y, 
segundo, la lucha de los profesionales de la educación que buscan deshacerse de los 
restantes vestigios autoritarios de la dictadura militar. Se presenta en este trabajo, los 
resultados parciales de la investigación que se desarrollan en una universidad pública 
brasileña, que tiene como objetivo analizar el proceso de implementación y desarrollo 
del Programa de Formación del Profesorado de la USP (PFPUSP) en relación con el 
proyecto político-pedagógico y organización del currículo de los programas de 
pregrado, el aula, que se ofrecen en los campus de la USP en el estado de São Paulo 
(Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos). El aparato teórico que apoya el análisis abarca 
los marcos de investigación de la formación de profesores y el currículo, nacional e 
internacional. Es una investigación exploratoria y descriptiva, llevado a cabo en dos 
fases, que se complementan entre sí: La primera fase comprende el estudio y análisis 
de PFPUSP y documentos relacionados con la formación de Profesores. La segunda fase 
de análisis de la estructura curricular en relación con las dimensiones del continuo, 
flexibilidad y pluralidad que impregnan el enfoque pedagógico de estos cursos. Los 
datos ponen de manifiesto la innovación programa PFPUSP, formulado para satisfacer 
los principios político-pedagógicos de esta institución de educación superior, conocido 
tradicionalmente para la investigación. Otro dato importante se refiere a la 
introducción, por las unidades, nuevas aportaciones curriculares relacionadas con la 
construcción de propuestas curriculares, mostrando flexibilidad y pluralidad, así como 
los mecanismos de supervivencia de los contenidos específicos dicotomía frente al 
contenido educativo. Esta innovación puede entenderse como un reflejo de una 
madurez profesional sobre el acto educativo en su conjunto y las implicaciones de los 
planes de estudio que componen los maestros de las escuelas básicas de la interacción 
de esta propuesta de formación con la comunidad en la que opera. Sin embargo, en el 
contexto universitario, los retos son constantes en vista de la relación histórica de la 
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sumisión de la enseñanza con la investigación, la educación básica y la educación 
superior de formación docente. 
 
Resumo 
As atuais políticas educacionais direcionadas à formação de professores para a 
Educação Básica no nível superior no Brasil são discutidas no contexto das 
transformações vividas pela universidade enquanto locus formativo e da legislação 
educacional enquanto indutora de reformas curriculares direcionadas à formação do 
professor no nível superior. A reforma educacional desencadeada no país, 
independente das discussões travadas nos meios acadêmicos, tem sido realizada por 
meio de conflitos e acirramento de forças, tendo em vista, por um lado, o ajuste 
estrutural imposto pelo capital internacional aos países emergentes e, por outro, a luta 
dos profissionais da educação que buscam livrar-se dos resquícios de autoritarismo 
remanescente do período da ditadura militar. Apresenta-se nesta comunicação, 
resultados parciais de pesquisa que está sendo desenvolvida em uma Universidade 
pública brasileira, cujo objetivo é analisar o processo de implantação e 
desenvolvimento do Programa de Formação de Professores da USP (PFPUSP) no que 
concerne ao projeto político-pedagógico e organização do currículo dos Cursos de 
Licenciatura, presenciais, oferecidos nos campi da USP do interior do Estado de São 
Paulo (Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos). O aparato teórico que sustenta a análise 
engloba os referenciais de investigação da formação de professores e de currículo, 
nacionais e internacionais. Trata-se de pesquisa exploratório-descritiva, realizada em 
duas fases, que se complementam: A primeira fase abrange o estudo e análise do 
PFPUSP e documentos relacionados à formação de profesores. A segunda fase analisa 
a estrutura curricular no que se refere às dimensões continuum, flexibilidade e 
pluralidade que permeiam a proposta pedagógica dos referidos cursos. Os dados 
revelam inovação do programa PFPUSP, formulado para atender aos princípios 
político-pedagógicos dessa instituição de ensino superior, tradicionalmente conhecida 
pela pesquisa. Outro dado significante refere-se à introdução, pelas Unidades, de novos 
aportes curriculares relacionados à construção de propostas curriculares, evidenciando 
flexibilidade e pluralidade, bem como mecanismos de superação da dicotomia 
conteúdos específicos versus conteúdos pedagógicos. Esta inovação pode ser entendida 
como reflexo de um amadurecimento profissional a respeito do ato educacional como 
um todo e das implicações dos currículos que formam os docentes da escola básica, a 
partir da interação desta proposta de formação com a comunidade em que está 
inserida. Entretanto, no contexto universitário, os desafios são constantes tendo em 
vista a histórica relação de subserviência do ensino à pesquisa, do ensino superior à 
educação básica e da formação docente.  
 

Introdução 

As políticas relacionadas à formação inicial de professores para a Educação Básica 

induzem ao delineamento da formação desses profissionais pelas instituições 

formadoras, públicas e privadas, bem como à concepção de currículo desses cursos. 

Esta ainda é compreendida como a superposição de dois conjuntos de conhecimentos, 
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em que o aprendizado do conhecimento disciplinar, com carga horária majoritária, 

antecede o do conhecimento pedagógico. No entanto, conforme apontam Pimenta & 

Almeida (2009, p. 128) a “questão da formação de professores é mais complexa do 

que o conjunto de dificuldades apontadas e vem sendo objeto de discussão em 

diferentes âmbitos”, abrangendo desde documentos concernentes à formação 

docente até os de ordem legal. As políticas de educação e formação constituem-se, 

geralmente, em “complexos processos de decisão, dependentes de territorialidades 

diferentes e interligadas com o objectivo de responder afirmativamente às amplas 

mudanças socioeconómicas” (Pacheco, 2010, p. 49). Esta lógica estruturada de decisão 

política nos permite situar o presente trabalho no âmbito da formação de profesores e 

currículo. Assim, esta pesquisa centra-se no estudo do PFPUSP por se tratar de uma 

política geral de formação de professores comprometida com a educação pública 

básica e tem como objetivo geral analisar o processo de implantação e 

desenvolvimento desse Programa no que diz respeito ao projeto político-pedagógico e 

organização do currículo dos Cursos de Licenciatura presenciais oferecidos nos campi 

da USP localizados no interior do Estado de São Paulo. O estudo dos processos 

geradores de mudanças nos Cursos de Licenciatura tem contribuído para a localização 

de pontos críticos das propostas vigentes, para a ressignificação da concepção de 

professor que atua na educação básica e do papel da Universidade quanto à 

construção de uma formação comprometida com um projeto social justo e, com isto, 

intervindo de forma mais expressiva na melhoria da educação brasileira.  

 

Marco teórico 
 

1. Percursos formativos nos Cursos de Licenciatura: saberes científicos vs pedagógicos 

No Brasil, a formação de professores para Educação Básica tem início no final do 

século XIX com as Escolas Normais destinadas à formação de docentes para as 

“primeiras letras”, e no século XX com a formação de professores para o ensino 

secundário. Na hierarquia científica da Universidade, os cursos de Licenciatura têm 

ocupado o menor espaço, o que tem comprometido sua identidade cultural e política 

de formação. De forma geral, os estudos e pesquisas a respeito da formação de 

professores em nível superior para a Educação Básica (André, 2010; Gatti, Barretto & 

André, 2011; Pimenta & Almeida, 2009; Pipitone, Zuffi & Rivas, 2010) apontam que a 

crise desses cursos advêm, dentre inúmeros fatores, da ausência histórica de política 

global de formação dos profissionais da educação, como demonstram a ausência de 

quadros profissionais do magistério, a evasão decorrente dos baixos salários e das 

adversas condições das redes públicas de ensino. A profissionalização dos docentes 

envolve: conhecimento do conteúdo do currículo; conhecimento pedagógico geral que 

se refere a princípios amplos e estratégias para governar a classe; conhecimento do 

currículo como tal, especialmente dos materiais e programas; conteúdo pedagógico 

que presta ao professor sua peculiar forma de entender os problemas de sua atividade 

profissional; conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento do 

contexto educativo; conhecimento dos fins educativos, valores e seu significado 

filosófico e histórico. (Gimeno Sacristán, 1998). Nessa pesquisa, é possível identificar 

uma matriz epistemológica na organização do currículo na universidade, decorrente do 
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Programa de Formação de Professores da USP (PFPUSP)? Os embates decorrentes da 

discussão sobre o conhecimento no campo da formação e do currículo nos levam a 

refletir sobre os significados teóricos e práticos destes cursos, as demandas  da 

formação de professores em nível superior, ambientes, meios e recursos, além 

daqueles já utilizados em sala de aula, que visem a enriquecer a formação específica 

para a docência, numa tentativa de dar respostas às questões relativas ao ensino-

aprendizagem e ao desenvolvimento autônomo do professor (Contreras, 2002). A 

seguir, explicitam-se os principais itens do (PFPUSP), por constituir eixo central de 

nossa investigação. 
 

1.1. O Programa de Formação de Professores da USP  
Em 2004, a USP instituiu o seu Programa de Formação de Professores, estabelecendo 

as bases e as condições de integração da formação inicial de professores em cada uma 

de suas unidades (USP, 2004). Os objetivos do PFPUSP estão pautados na 

compreensão do contexto da realidade social da escola brasileira, na escolha e decisão 

profissional baseada por princípios éticos, na compreensão dos processos de ensino e 

de aprendizagem e reelaboração dos saberes. Para efetivar tais objetivos, tão somente 

uma reforma curricular não é suficiente. Assim, o referido documento foi estruturado 

a partir de: Princípios e Objetivos Orientadores; Organização e Articulação das 

Licenciaturas e Estrutura Mínima Comum às Licenciaturas. 

 

Metodología 
Esta pesquisa, de enfoque qualitativo, analisou os currículos de 11 cursos presenciais 

de formação de profesores oferecidos nos campi da USP do interior do estado de São 

Paulo (Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos). As matrizes curriculares de cada curso 

foram obtidas no Sistema Júpiter Web (https://uspdigital.usp.br/ jupiterweb/). As 

categorias de análise foram elaboradas tendo por base os Blocos previstos no PFPUSP. 

 

Resultados 
A estrutura curricular dos cursos de licenciatura analisados retrata uma formação 

integrada que atende aos dispositivos legais vigentes no Brasil e rompe com o modelo 

tradicional desses cursos, denominado “3+1”, ou seja,  priorização dos conteúdos das 

áreas específicas frente aos conteúdos pedagógicos.  

O currículo atual está organizado em quatro blocos de disciplinas e atividades que 

correspondem a diferentes dimensões da formação dos licenciandos e se articulam 

com os componentes comuns previstos na legislação: “estágios supervisionados”, 

“prática como componente curricular”, “atividades acadêmico-científico-culturais” e 

“conteúdos curriculares de natureza científico-cultural”. Os Blocos constituem-se em: 

Bloco I – Formação Específica: Disciplinas e atividades diretamente relacionadas aos 

conhecimentos da área específica; Bloco II – Iniciação à Licenciatura: Disciplinas e 

atividades introdutórias à formação do professor da educação básica; Bloco III – 

Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação: Disciplinas e atividades relacionadas à 

formação pedagógica em geral; Bloco IV – Fundamentos Metodológicos do Ensino: 

Disciplinas e atividades relacionadas ao ensino das áreas específicas (USP, 2004, p. 18). 
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A organização dos referidos Blocos atende aos princípios fundamentais do PFPUSP, 

quais sejam: “A formação do professor dar-se-á ao longo de todo o processo de 

formação nos cursos de graduação.” e “As estruturas curriculares dos cursos de 

formação de professores devem ser flexíveis, de modo a preservar os objetivos e 

respeitar perspectivas gerais da Universidade, oferecendo uma pluralidade de 

caminhos aos licenciandos” (USP, 2004, p.4, 5). As dimensões continuum, flexiblilidade 

e pluralidade permeiam a proposta pedagógica dos cursos. 

O Bloco I, de Formação específica, foi reestruturado em função das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada área e Diretrizes para a Educação Básica, procurando 

romper com o ensino seccionado, departamentalizado, no qual disciplinas e 

professores se desconhecem entre si, constituindo-se em  um conjunto isolado de 

disciplinas. A proposta é de continuum, estando presente nos diversos momentos 

formativos, permeado pela reflexão sistemática acerca dos compromissos da 

universidade com a educação básica. 

O Bloco II, de Iniciação à Licenciatura, visa sensibilizar e introduzir o estudante ao 

estudo sistemático de alguns conceitos e questões educacionais fundamentais 

presentes na sociedade em que vivemos, relacionando-as com sua área de 

conhecimento. As disciplinas deste bloco apresentam e discutem questões centrais da 

educação e da escolaridade básica em suas vinculações com o exercício da cidadania, 

por meio do exame geral de aspectos fundamentais da cultura das instituições 

educacionais, de suas práticas, de seus agentes sociais, seus princípios e valores. Dos 

10 cursos de Licenciatura analisados, 9 oferecem duas disciplinas introdutórias 

compartilhadas entre a área da Educação e as unidades de origem, atendendo ao 

disposto no PFPUSP.  

O Bloco III, de Fundamentos Teóricos e Práticos da Educação, históricamente integrava 

a maior parte dos currículos dos cursos de licenciatura e tratava da formação 

pedagógica geral numa perspectiva de justaposição e desarticulação entre si, sendo 

representando pelas disciplinas de Didática, Política Educacional e Psicologia da 

Educação. Essas disciplinas foram ressignificadas principalmente no que se refere à 

articulação dos estágios supervisionados com suas perspectivas teóricas, tendo como 

base a formação de professores e a instituição escolar, do ponto de vista da 

compreensão de seus fundamentos teóricos e de suas práticas sociais. Além das 

disciplinas citadadas, o Bloco III contempla uma disciplina relacionada à Lingua 

Brasileira de Sinais. 

O Bloco IV, de Fundamentos Metodológicos do Ensino, engloba disciplinas que 

articulam o saber pedagógico e o conteúdo específico, procurando superar a 

instrumentalidade técnica. Proporcionam reflexão e prática de questões de ensino e 

aprendizagem, relacionadas às diferentes áreas do conhecimento, articuladas à 

instituição escolar e às demais ações educacionais uma vez que, no exercício 

profissional, o professor enfrenta situações cotidianas que demandam novos 

posicionamentos frente à gestão da sala de aula. Vale destacar que a ampliação deste 

Bloco oportunizou diversificação no âmbito do currículo consubstanciada na criação de 

novas disciplinas cujo enfoque abrange aspectos da realidade escolar, objetivos da 

educação básica, enfim uma nova concepção do trabalho educacional, 
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potencializadora da relação entre universidade e escola básica (estágio curricular 

supervisionado e formação continuada).  

 

Conclusões 
Em síntese, a implantação do Programa de Formação de Professores na Universidade 

de São Paulo tem representado espaço significativo de estudos e propostas de 

formação de professores para esse nível de escolarização. O desafio que se coloca a 

esta proposta de formação reside no tensionamento entre os interesses da 

universidade no contexto de complexidade das demandas contemporâneas e a 

realidade da escola pública brasileira. Portanto, o documento prescrito e a vontade de 

seus idealizadores não é suficiente para o arrojado compromisso da Instituição com a 

qualidade da formação de seus futuros profesores. 
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