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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as pesquisas realizadas e cadastradas na biblioteca digital 
brasileira de teses e dissertações (BDTD) dos programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu no período 
de 1999 a 2010, sobre a temática formação docente, Curso Normal Superior e estado da arte. O corpus desta 
pesquisa qualitativa foi composto de quatorze estudos desenvolvidos e cadastrados no (BDTD), e para 
fundamentação teórica foram utilizados: Ferreira (2002), Freire (2002), Imbernón (2010), Libâneo e Pimenta 
(1999), Nóvoa (1992), e outros que estudam a temática em questão, subsidiando as análises, no qual 
constatamos a importância de se trazer os conhecimentos produzidos para modificar e ampliar o universo das 
pesquisas dos cursos de formação docente.  
 
Palavras-chave: Curso Normal Superior. Formação docente. Estado da arte. 
 
Abstract: This article aims to analyze the research conducted and registered with the Brazilian digital library 
of theses and dissertations (BDTD) of the Brazilian programs of post-graduate studies from 1999 to 2010 on 
the theme of teacher education, Teacher Training Course at the state and art. The corpus of this qualitative 
research is composed of fourteen studies developed and registered in (BDTD) for theoretical foundations 
were used: Ferreira (2002), Freire (2002), Imbernon (2010), Lebanon and Pepper (1999), Nóvoa (1992) , 
and others who study the topic in question, supporting the analysis, which verified the importance of bringing 
the knowledge gained to modify and expand the universe of research of teacher education courses 
 
Keywords: Superior Normal Course. Teacher formation. State of the art 
 

 

Introdução 

 

Este artigo está relacionado à dissertação de Mestrado que tem como foco o 

“Curso Normal Superior, desenvolvida no Programa de pós-graduação em educação da 

“UFMS”. O estudo aborda o levantamento das pesquisas cadastradas na biblioteca digital 

                                                 
1Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-
UFMS/PPGEdu, Linha de Pesquisa: Educação, Psicologia e Prática Docente. Professora regime temporário da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- UEMS. nilvacr2008@hotmail.com  
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brasileira de teses e dissertações (BDTD) dos programas brasileiros de pós-graduação 

stricto sensu no período de 1999 a 2010, tendo em vista o período de vigência do projeto de 

formação do Curso Normal Superior que vigorou por um tempo determinado em vários 

Estados brasileiros e foi objeto de outros estudos e pesquisas. Assim, procuramos obter 

conhecimentos produzidos nessa modalidade de formação com o objetivo de obtermos 

conhecimentos produzidos nessa modalidade de formação docente.   

 

As reflexões dos conhecimentos produzidos por este estudo da arte foram 

provocadas pelos estudos das diversas temáticas realizadas no grupo de estudo GEMFIC 

(Grupo de Estudos Memória de Formação: Identidade e Cultura), grupo este que se 

constitui em um sub-grupo ligado ao NEI2 (grupo de estudos interdisciplinares) que ora 

participamos.  

Dos estudos já realizados acerca dessa temática encontramos sínteses que 

aproximam ou distinguem realidades compatíveis com a que temos como objeto de estudo, 

que é o de analisar o Curso Normal Superior da “UEMS”- Polo de Dourados/MS nas suas 

especificidades e as contribuições que o referido curso trouxe para a formação docente em 

relação à vida pessoal e à prática docente. Com o crescente número de pesquisas realizadas 

sobre a temática em questão é possível encontrarmos estudos com temáticas e metodologias 

semelhantes, como podemos encontrar lacunas que ainda precisam ser desvendadas, razão 

da importância de um estudo sobre o estado da arte quando se propõe realizar pesquisas em 

formação docente.  

Nesse sentido, Mello (2004, p. 18) afirma que: “Trazer o vivido à tona espalhando 

sobre ele novas iluminações das teorias estudadas acerca da pesquisa e do método, pode 

desvelar um novo ângulo a um trabalho já realizado”. Com o propósito de lançar um novo 

                                                 
2 O grupo NEI (grupo de estudos interdisciplinares) é coordenado pela Drª. Lucrécia Stringhetta Mello, compõe de 
alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado. Desenvolve trabalhos ligados a linha de pesquisa: Educação, 
Psicologia e Prática Docente, do programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, com ênfase nas temáticas de formação docente,  identidade e memória, interdisciplinaridade, currículo e ensino, 
políticas públicas e gestão educacional.  
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olhar ao estudo, consideramos relevantes, refletirmos as constantes mudanças que estão 

ocorrendo no mundo, considerando o papel do professor diante dessas mudanças e, desse 

modo, rever o que está acontecendo no meio cientifico com as práticas pedagógicas, os 

cursos de formação de professores, e a necessidade da realização de pesquisas que 

envolvem a formação docente e as práticas pedagógicas.  

As pesquisas na área educacional iniciaram-se no Brasil com a criação do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), na década de 30, mas somente no 

final da década de 60, com o início dos cursos dos Programas de Pós-Graduação-(PPG) é 

que houve um avanço, desencadeando a valorização das pesquisas relacionadas à educação. 

No século XX, surgem outros movimentos de transformações nos conceitos de 

educação e novos paradigmas emergem no campo do estudo e da pesquisa, colocando a 

educação como foco de debates, principalmente os cursos de formação de professores. As 

reflexões de Libâneo e Pimenta (1999) mostram que: 

 

As investigações recentes sobre formação de professores apontam 
como questão essencial o fato de que os professores desempenham 
uma atividade teórico-prática. É difícil pensar na possibilidade de 
educar fora de uma situação concreta e de uma realidade definida. A 
profissão de professor precisa combinar sistematicamente 
elementos teóricos com situações práticas reais. (LIBÂNEO; 
PIMENTA, 1999, p. 267). 
 

Essa relação entre teoria e prática, apontada por Libâneo e Pimenta, cria força no 

seio da formação, e a prática pedagógica passa a desenvolver atitudes mais reflexivas do 

docente. Essa tendência crítico-reflexiva é defendida por Nóvoa (1992) na formação de 

professores, o qual propõe uma valorização profissional e pessoal dos docentes, bem como 

das instituições escolares, de modo que “[...] forneça aos professores os meios de um 

pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de formação autoparticipada”. (NÓVOA, 

1992, p. 25). 



 
Vinculada ao Curso de Letras: Licenciatura e Bacharelado e ao Programa de Mestrado em Letras 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Unidade Universitária de Campo Grande - MS 

Edição n° 08 - Agosto/2011 - Dezembro/2011 - ISSN - 1983-6740 
www.discursividade.cepad.net.br 

Nessa perspectiva, a formação de professores nos molde do Curso Normal 

Superior significava a possibilidade para as mudanças de concepções e de práticas 

pedagógicas, embora nem sempre os Programas de Formação, as próprias Diretrizes 

Nacionais para o currículo de formação docente e as licenciaturas garantam a plenitude dos 

objetivos desejados para a educação brasileira, pois o que se percebe, na maioria das vezes, 

é que as orientações das diretrizes e dos programas de formação não condizem com a 

realidade brasileira, quer seja pela desvalorização dos profissionais ou por não ser possível 

colocá-las em prática. Isso ocorre devido aos inúmeros problemas que envolvem a 

educação no Brasil como: a falta de recursos humanos e financeiros, má formação dos 

profissionais, número insuficiente de escolas e de materiais escolares, o que interfere no 

desenvolvimento educacional e na atividade docente. 

Para reverter esse quadro desestimulador para a profissão docente é que se fazem 

necessárias mudanças na área educacional e estas devem iniciar-se internamente para que, 

posteriormente, as concepções sejam reelaboradas. A participação dos professores numa 

proposta que contemple a diversidade e a complexidade do fenômeno educativo deverá 

partir do desejo dos docentes e das suas necessidades para que eles possam, a partir daí, dar 

sentido ao seu curso de formação. Segundo Imbernón (2010), os cursos de formação devem 

desenvolver experiências interdisciplinares que permitam integrar os conhecimentos e os 

procedimentos apreendidos, desenvolvendo atitudes interdisciplinares. 

Fazenda (1994) defende a interdisciplinaridade aplicada à educação que pode ser 

traduzida como uma atitude: 

 

[...] de reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo – ao 
diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo 
mesmo – atitude de humildade diante da limitação do próprio saber, 
atitude de perplexibilidade ante a possibilidade de desvendar novos 
saberes, [...] atitude, pois, de compromisso em construir sempre da 
melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, 
de alegria, de revelação, de encontro, de vida. (FAZENDA, 1994, p. 
82).  
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A atitude no âmbito da interdisciplinaridade tem o sentido de contribuir para a 

formação do homem pleno para alcançar os níveis de integração com o mundo, a fim de 

que seja capaz de resolver os problemas complexos que a vida apresenta, produzindo 

conhecimentos colaborativos para a sociedade, bem como estabelecendo a interligação do 

sujeito com o mundo. Essa interligação possibilita o resgate das relações do sujeito com a 

sociedade e na produção dos conhecimentos. (LUCK, 2009). 

Considerando a universidade e a escola como um espaço de produção, de difusão 

do conhecimento, ao mesmo tempo em que é um espaço de formação de profissionais, 

constitui-se num espaço privilegiado para discussões, debates, proposições e pesquisas 

referentes à educação para a sociedade. Com essa nova visão, há o aumento de inúmeras 

pesquisas sobre a formação docente que envolve a educação brasileira e que nos 

impulsionaram a realizar o estudo do estado do conhecimento. 

 

Estado do conhecimento: Curso Normal Superior 

 

Mas, o que é “estado do conhecimento” ou “estado da arte”? De acordo com 

alguns pesquisadores, entre eles Ferreira (2002), o estado do conhecimento se refere a um 

tipo de pesquisa bibliográfica cuja metodologia utiliza-se do caráter inventariante e 

descritivo, com o objetivo de conhecer, analisar e discutir as pesquisas científicas e 

acadêmicas produzidas acerca de uma temática, nos diversos tipos do conhecimento.  

Ao pesquisarmos sobre o tema formação docente, encontramos cadastrada na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações um total de três mil novecentos e 

sessenta e cinco (3.965) documentos. Esse número foi refinado para obtermos uma lista de 

trabalhos que condiziam com a temática desta pesquisa. Esse refinamento teve por base as 

palavras-chave “formação docente e pedagogia”, resultando em duzentas e setenta (270) 

teses e dissertações; e utilizando as palavras-chave “formação docente e Curso Normal 

Superior” foram encontradas quatro (4) teses e dez (10) dissertações, totalizando em 

quatorze (14) documentos analisados. 
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Dentre as quatorze (14) pesquisas relacionadas ao Curso Normal Superior, 

verificamos que algumas não traziam como palavras-chave “Curso Normal Superior”, 

apesar de a busca ter sido feita utilizando essas palavras. Por meio da leitura dos resumos, 

observamos que algumas mencionavam também o curso de Pedagogia, devido a algumas 

características em comum que os dois cursos apresentam.  

As quatorze (14) pesquisas estudadas analisam o Curso Normal Superior sob a 

ótica da formação docente, e o curso de Pedagogia no que diz respeito às políticas 

educacionais voltadas à formação docente e, dentre estas, avaliam a implantação do Curso 

Normal Superior, as diretrizes curriculares, o processo histórico da constituição dos 

ambientes institucionais voltados à formação, a trajetória da formação docente no que se 

refere às mudanças e às concepções acerca do ensino com as suas peculiaridades, como 

grupos étnicos, disciplinas e outros. 

Nessas análises sobre as pesquisas referentes ao Curso Normal Superior, há de se 

mencionar também as que discorrem sobre as relações entre os saberes pedagógicos do 

formador na formação docente, como também sobre o desenvolvimento profissional e os 

fatores que facilitam ou dificultam a ação pedagógica dos professores de maneira geral.  

Na análise das produções científicas desenvolvidas nos programas brasileiros de 

pós-graduação stricto-sensu e cadastradas no banco de dados da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) entre os anos de 1999 a 2010, detectamos que 

poucas são as dissertações e teses referentes ao Curso Normal Superior. 

Ressaltamos que nos quatorze (14) documentos pesquisados há diversas analogias 

ao Curso Normal Superior, mas as que mais se destacaram foram: pedagogia, formação 

inicial, formação continuada, trabalho docente e/ou prática docente. Essas categorias 

trazem os seguintes significados: Pedagogia: curso de Licenciatura Plena que habilita o 

pedagogo a atuar em: Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos, coordenação educacional, gestão escolar, supervisão educacional, 

orientação pedagógica e assessoria educacional técnica.  
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Formação inicial se refere aos estudos que focalizam cursos normais de Ensino 

Médio, cursos superiores ou cursos universitários destinados à formação de professores da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Teixeira (2002) explica que esse 

tipo de formação ou habilitação é aquela que é desenvolvida antes do ingresso na docência, 

e na sua grade curricular constam os requisitos básicos que darão as competências ao futuro 

docente.  

Formação continuada diz respeito a estudos sobre formação sistemática, que 

acontece externamente à formação inicial, oferecida em instituições de ensino. Também é 

comum ocorrer no local de trabalho e, nesse caso, é denominada formação em serviço. É 

importante destacar que a formação continuada vem sendo valorizada pelas políticas 

públicas para a educação com o argumento de que a tarefa de formar-se educador é para 

toda a vida. Imbernón (2010) define formação continuada como aquela que provoca 

mudanças mediante a aquisição de conhecimentos e repercutirão nas atitudes, pensamentos 

e práticas dos professores em exercício. Corroborando este sentido, Freire (2002) define 

como um processo contínuo e permanente para o desenvolvimento profissional do docente 

interligando teoria e prática por meio da reflexão na ação.  

Trabalho docente e/ou prática pedagógica concentra-se no ato de ensinar como 

propiciadora do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades nos alunos, contribuindo 

para o processo de humanização. Saviani (1991, p. 21) aponta que a prática pedagógica 

compreende o ato de ensinar que é "[...] o ato de produzir direta e propositalmente em cada 

individuo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens”.  

O Normal Superior é um curso de Licenciatura Plena e tem como ideia central a 

formação docente para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 

conforme o artigo 3º §2º do Decreto nº 3276, de 6 de dezembro de 1999.  

Após as análises dessas categorias, procuramos conhecer melhor os conteúdos das 

produções selecionadas a partir das palavras-chave: “formação docente e Curso Normal 

Superior”. Consultamos os estudos e destacamos os enfoques que abrangem o tema, os 
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objetivos da pesquisa, o enfoque teórico, a metodologia e as técnicas de coleta de dados 

mais utilizados. A partir das leituras das dissertações e teses consultadas que abordam o 

Curso Normal Superior e formação de professores, detectamos que a distribuição dos temas 

é diversificada.  

Chama-nos a atenção a dissertação de Câmara (2005) intitulada “Corporeidade e 

humanescência na fonte dos saberes da vida: a formação de professores que valorizam o 

ser”, que evidencia a importância da valorização do ser humano “na” e “para” a prática 

pedagógica. Valorizar o ser humano como um todo é reconhecer que os indivíduos são 

feitos de sentimentos, emoções, motivações, mente e corpo. Destaca também na sua 

conclusão a importância do desenvolvimento da humanescência no professor em formação, 

pois propiciará um docente que se preocupa com o desenvolvimento dos educandos em 

todos os sentidos.  

Fazenda (2008) defende a ideia da relevância da humanescência na prática 

pedagógica quando define a competência emocional como:  

 

[...] uma competência de “leitura da alma”. [...] Essa forma especial 
de trabalho vai disseminando tranqüilidade e segurança no grupo. 
[...] Expõe suas idéias por meio do sentimento [...] auxiliando na 
organização das emoções, contribui também para a organização de 
conhecimentos mais próximos às vidas. (FAZENDA, 2008, p. 16). 
 

Morin (2002) também evidencia os diversos aspectos que influenciam a aquisição 

do conhecimento, entre eles os aspectos psicológicos, emocionais. O professor deve levá-

los em consideração na sua prática pedagógica e desenvolver todos os aspectos que 

propiciam o desenvolvimento da aprendizagem no sujeito para melhoria da qualidade de 

vida das pessoas.  

As temáticas de modo geral tratam com destaque o Curso Normal nível médio e 

superior e licenciatura em Pedagogia. Há incidências de contextualização nas pesquisas no 

âmbito das políticas educacionais, na legislação, nas práticas curriculares, na 
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contextualização histórica, na prática docente, nos métodos e em algumas disciplinas como 

Matemática e Educação Física.  

Os estudos sobre formação continuada analisam: propostas do governo ou de 

Secretarias de Educação, processos de formação em serviço, a formação que oportuniza a 

reflexão sobre os saberes pedagógicos, as questões da prática pedagógica nos diferentes 

níveis de ensino e nos seus diversos contextos como: rural, EJA e a distância. Verificamos 

também que 2 (duas) dissertações têm como tema a raça na formação docente, 

especificamente a raça indígena.  

O exame da metodologia utilizada nas dissertações e teses sobre o Curso Normal 

Superior e formação docente mostra que das quatorze (14) produções acadêmicas 

estudadas, 30% delas utilizam-se da análise de depoimentos, por meio dos quais o 

pesquisador faz levantamento de dados com questionário ou entrevista, objetivando 

conhecer opiniões, pontos de vista ou representações dos informantes. Na mesma 

porcentagem dos 30% aparecem os estudos que se referem à análise de um curso, uma 

disciplina, uma turma. Aparecem também com uma frequência razoável, na produção 

pesquisada, os relatos de experiências, as histórias de vida e as memórias. Com menos 

ênfase, aparecem os estudos teóricos, as pesquisas históricas, a pesquisa-ação e as análises 

da prática pedagógica. Somente uma pesquisa estava relacionada à pesquisa experimental 

com os estudos de validação de material como recurso.  

A maioria dos estudos concentra-se na formação inicial, procurando avaliar os 

cursos que formam os docentes, sendo o curso de Pedagogia o mais estudado. O Curso 

Normal nível médio também é alvo de muitas pesquisas, enquanto o Curso Normal 

Superior é pouco investigado. Os conteúdos emergentes nos estudos sobre a formação 

inicial são os temas transversais, como educação ambiental, educação, saúde e inclusão.  

A modalidade metodológica de cunho qualitativa em suas diversas abordagens é a 

que mais aparece, lançando recursos como análise documental, descrição fenomenológica, 

etnográfica, memória e identidade e utiliza-se dos instrumentos da entrevistas 

semiestruturadas, depoimentos, questionários e observação. 
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Nota-se que as pesquisas de cunho qualitativo utilizam-se de uma variedade de 

recursos para a coleta dos dados, e estes são apontados por Ludke e André (1986) como 

elementos importantes para serem utilizados na pesquisa qualitativa, já que esse tipo de 

pesquisa 

 

[...] requer técnicas especialmente adequadas.  [...] em lugar dos 
questionários aplicados a grandes amostras [...] são utilizadas [...] a 
observação participante, que cola o pesquisador à realidade 
estudada; a entrevista, que permite um maior aprofundamento das 
informações obtidas; e a análise documental, que complementa os 
dados obtidos através da observação e da entrevista (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 9).  

 

A escolha de diferentes instrumentos de coletas de dados se dá pelo entendimento 

de que cada modalidade desempenha o seu papel peculiar e a junção dos diferentes tipos 

pode apresentar elementos que completam dados extraídos por outros instrumentos. As 

dissertações e teses consultadas num total de quatorze (14), não indicam os nomes dos 

teóricos que servem de referência à pesquisa. 

Apresentamos a seguir, iniciando-se pelo ano 2001, a síntese das pesquisas que 

tratam da formação docente. Destacamos as dissertações e teses que mais se aproximam do 

objeto de estudo desta pesquisa, que é o Curso Normal Superior. 

 

Análise dos resumos de teses e dissertações sobre formação docente x Normal Superior 

 

A tese de Nogaro (2001) sob o título “Lógicas subjacentes à formação do 

professor para a escolaridade inicial” é uma pesquisa de cunho exploratório, sendo 

resultado do trabalho desenvolvido junto a instituições educacionais de nível médio e 

superior que atuam na formação de professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Apresenta identificação e análise das peculiaridades e semelhanças desses 

cursos que têm presidido a formação de professores nas instituições envolvidas. Conclui 
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que a formação inicial ou continuada em nível superior possibilita maior aprofundamento 

teórico, permitindo aos docentes e futuros docentes a visão mais clara do sentido da 

profissão, do "fazer-se" e do "ser" educador, compromissado no desenvolvimento de uma 

educação emancipatória.  

“As relações entre os saberes pedagógicos do formador na formação docente”, tese 

de Dantas (2007), traz os significados que os professores formadores atribuem aos saberes 

pedagógicos destinados à formação docente e de que modo essas relações ocorrem. A 

metodologia de cunho qualitativo utiliza entrevistas para a coleta de dados. Evidencia a 

importância das relações entre os quatro saberes pedagógico (saber ser, saber conhecer, 

saber fazer e saber conviver) com a prática vivenciada no cotidiano. Os resultados mostram 

que a teoria está dissociada da prática docente com predomínio do velho modelo de 

docência, limitando-a e fragmentando sua prática. 

Santos (2008), com a tese “Processos formativos e reflexivos: contribuições para o 

desenvolvimento profissional de professores”, sinaliza as contribuições do percurso 

formativo proporcionado pelo Curso Normal Superior por meio das mídias interativas para 

o desenvolvimento do processo reflexivo dos professores. Num enfoque descritivo-

interpretativo, realizou um estudo de casos múltiplos. O recurso principal utilizado nessa 

pesquisa são as narrativas escritas referentes às atividades teórico-práticas como estratégia 

formativa no contexto do curso. Segundo a pesquisadora, a teoria científica interligada com 

a experiência docente interfere no modo de o professor analisar suas práticas. As 

manifestações de reflexão entrecruzam-se com desejos, motivações pessoais e experiências 

anteriores. A autora considera de suma importância a implantação de propostas desta 

natureza para delinear ações no âmbito da formação acadêmico-profissional e continuada. 

Na tese “Crenças de professores dos primeiros anos do ensino fundamental sobre a 

prática pedagógica em Matemática”, Oliveira (2009) investigou as crenças sobre a prática 

pedagógica em Matemática em um grupo formado por vinte professores dos primeiros anos 

do Ensino Fundamental que exercem a docência em escolas públicas e possuem formação 

inicial diferenciada, sendo dez deles formados no Curso de Pedagogia e outros dez 
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formados no Curso Normal Superior. O objetivo dessa pesquisa foi identificar os pontos de 

convergência e/ou divergência existente nessas crenças. Foram utilizados para coleta de 

dados questionários e entrevistas e, para a análise e interpretação dos dados originados das 

entrevistas, foi utilizado como referência o método fenomenológico. A pesquisa constata a 

existência de divergências nas crenças quando os grupos são confrontados. 

Das quatorze (14) pesquisas analisadas, dez (10) são dissertações de mestrado em 

educação. A dissertação de Cruz (2002), “O componente pesquisa na formação e na prática 

dos professores das séries iniciais na visão de professores do Curso Normal Superior”, 

originou-se das 25 entrevistas com professores dos cursos de formação docente para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental de duas instituições públicas. Buscou a relevância da 

pesquisa na prática pedagógica dos professores formadores e se eles desenvolvem a prática 

em pesquisa. Nesse estudo, a pesquisadora evidencia que não há a aproximação entre 

universidade e as escolas de educação básica, pois existe um grande desencontro entre o 

trabalho do pesquisador com as pesquisas em educação junto às instituições da educação 

básica.  

A dissertação de Gonçalves (2002), “Diretrizes para a implantação e utilização da 

tecnologia de videoconferência no curso de graduação Normal Superior da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), analisa a viabilidade de aplicação da ferramenta 

tecnológica videoconferência no curso de graduação Normal Superior da UEMS. Apresenta 

o estudo do projeto pedagógico do curso, resgatando os aspectos históricos e legais, bem 

como a justificativa e as finalidades do curso. Conclui salientando os aspectos favoráveis 

para a implantação do uso das tecnologias nessa modalidade de ensino. 

“Trajetórias do Curso Normal Superior em São Paulo: das propostas oficiais de 

formação de professores ao cotidiano das instituições de ensino superior” é o título da 

dissertação de Bello (2003), que analisa as práticas relativas à implantação do Curso 

Normal Superior na cidade de São Paulo. Recorre à pesquisa documental e entrevistas com 

coordenadores de três instituições de ensino superior privadas. O estudo revela que os 

traços das culturas interferem de alguma maneira na implantação dos cursos e das reformas 
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educacionais brasileiras na formação docente, ressaltando a importância de se considerar as 

peculiaridades da cultura escolar, das instituições de ensino e das reformas educacionais. 

“Curso Normal Superior: políticas e percursos no Distrito Federal”, dissertação 

apresentada por Tiné (2004), que buscou analisar como se deu o processo de implantação 

desse curso relacionado às políticas públicas que nortearam a sua criação. Pesquisa 

qualitativa, analisa documentos, projetos político pedagógicos, currículos dos cursos, e 

recorre a entrevistas e questionários com as coordenadoras e professores dos Institutos de 

Educação Superior que ofereciam o Curso Normal Superior. O resultado obtido demonstrou 

que os currículos foram distribuídos em disciplinas, dificultando a proposta interdisciplinar 

apresentada pelas instituições. 

A dissertação de Câmara (2005), “Corporeidade e humanescência na fonte dos 

saberes da vida: a formação de professores que valoriza o ser”, tem como sujeitos a 

formação de professores de Educação Física A pesquisa foi realizada com 16 (dezesseis) 

professores de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública de 

Ensino. Os referidos professores são alunos do Curso Normal Superior do Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy, Natal/ Rio Grande do Norte (RN). Utilizou a 

metáfora3 do entrelaçamento dos saberes por meio dos quatro pilares da educação, na fonte 

dos saberes da vida. Enfatiza a importância da prática pedagógica que valoriza o Ser, e essa 

valorização refletirá sobre a vida pessoal e profissional, recuperando os sentimentos e 

emoções esquecidos com o passar dos tempos. Essa recuperação os impulsionará para a 

humanescência, e o professor se preocupará mais com a sua prática desenvolvida na sala de 

aula. A formação para a humanescência propiciará o desenvolvimento dos educandos em 

todos os sentidos, como físico, psíquico e cognitivo.  

“As histórias de vida na formação docente universitária”, dissertação de Petrilli 

(2006), faz um estudo crítico sobre a formação docente, partindo dos conceitos de professor 

e da prática reflexiva, e foi desenvolvida com um grupo de professoras em serviço da 

                                                 
3 A referência à metáfora no sentido poético nos leva a mostrar que ela pode ser usada como modelo para 
mudar nossa maneira de olhar as coisas, de perceber o mundo. (RICOUER, 1992). 
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Educação Infantil em curso de formação continuada. Buscou compreender o papel da 

formação continuada e a importância da Universidade no processo de formação. Utilizou-se 

das histórias da formação docente por meio da escrita dos memoriais, comprovando que 

com o exercício da profissão, as professoras vão construindo novos significados a partir da 

relação afeto/trabalho. Ressalta que os programas de formação inicial e continuada 

desconsideram seus reais personagens e os contextos históricos.  

“A política de formação de professores nas primeiras séries do ensino 

fundamental: diretrizes e impasses”, dissertação de Amorim (2007), faz um breve histórico 

sobre formação docente no Brasil. Traz evidências das ambiguidades do curso de 

Pedagogia e do Curso Normal Superior a partir da sua criação até os dias atuais. Salienta a 

importância do estudo da identidade do profissional da educação e o processo da 

construção da docência. Utilizou-se de entrevistas com coordenadores, professores e 

estudantes de cursos de Pedagogia. A partir das respostas obtidas, constatou que não há 

correspondência das competências e habilidades adquiridas pelos estudantes, e a formação 

docente exige novas e urgentes mudanças.  

Na dissertação de Araújo (2007), “Formação de professores: implantação do Curso 

Normal Superior em Mato Grosso do Sul - a experiência da Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), recupera a política educacional na concepção histórico-crítica da escola 

normal nível médio até a introdução dos Institutos Superiores de Educação (ISEs) no 

sistema de ensino. Recorre a procedimentos metodológicos como: análise de documentos, 

dados estatísticos do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Projeto Político Pedagógico do Curso 

Normal Superior da UCDB, de dados estatísticos da Secretaria Acadêmica da Comissão 

Permanente de Seleção (COPESE) da instituição, bem como, entrevistas realizadas com 

25% dos docentes e discentes do Curso Normal Superior da UCDB. Os resultados obtidos 

demonstraram que o referido curso funcionou de maneira simultânea ao tradicional curso 

de Pedagogia, criado em 1961. 
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Em sua dissertação intitulada “Formação de professores indígenas para 

atendimento à comunidade Guarani e Kaiowá do município de Amambaí, no estado do 

Mato Grosso do Sul”, Perius (2008) descreve e analisa como se efetiva o processo 

formativo dos professores indígenas e o compromisso destes com a comunidade Guarani e 

Kaiowá da Reserva Indígena Amambaí. Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

aplicação de questionários, depoimentos de professores e alunos, e observação da rotina 

escolar do curso. A análise do projeto do curso apresenta as especificidades do currículo, a 

formação dos docentes e a metodologia de ensino. Os resultados obtidos demonstraram que 

a educação escolar indígena precisa de muito apoio para a melhoria de sua eficiência, o que 

requer investimento.  

Na dissertação “Formação de Professores Indígenas: O Projeto do Curso Normal 

Superior Indígena da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade de 

Amambai – MS (2003-2006)”, Rosendo (2010) analisa o processo de implantação e 

suspensão do Curso Normal Superior Indígena da Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul (UEMS), entre os anos de 2003 a 2006. Traz estudos sobre a formação específica de 

professores indígenas por meio de documentos oficiais, analisando o perfil do professor 

desejado e o tipo de formação estabelecida nessas publicações. Trata-se de pesquisa 

bibliográfica e documental. Ratifica a importância da formação de professores indígenas 

para a educação escolar indígena que contemple os direitos e garantias dos indígenas no 

Brasil, como está previsto na Constituição Federal de 1988 e demais documentos. Conclui 

que o curso colaborou para a formação dos professores indígenas, habilitando-os para a 

docência com competência e criticidade frente aos problemas originados pelo contexto 

histórico, social e econômico. 

 

Algumas Considerações  

 

O estado de conhecimento sobre o Curso Normal Superior evidenciou uma 

diversidade de temas, tais como: o processo de implantação do curso, a sua relação com as 
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políticas públicas, o projeto do curso e seu currículo, a formação do professor para o ensino 

dos fundamentos em Matemática, a formação pedagógica dos professores, a desarticulação 

entre teoria e prática, assim como memória e identidade docente. Observamos, porém, que 

nenhuma das pesquisas analisadas enfoca a visão dos egressos do Curso Normal Superior e 

a contribuição desse curso para a sua formação profissional, prática pessoal e pedagógica.  

Nesse sentido entendemos que este estudo contribui para relatar a história desse 

acesso e quanto ele representou para a formação de docentes que já atuavam no Ensino 

Fundamental e Infantil e que não possuíam a graduação (licenciatura) em curso superior. 

A aproximação que encontramos nas pesquisas é quanto à metodologia de cunho 

qualitativo com aplicação de questionário e entrevistas. Assim como as demais pesquisas, 

retratamos a história de um dos cursos “Normal Superior” ofertados no país no período de 

1999 a 2009. 

O estado do conhecimento apresentado mostra que existem lacunas a serem 

preenchidas, como a que podemos observar no Curso Normal Superior em Dourados e 

polos das cidades onde a UEMS/MS tem unidades educacionais. Nesses polos foi realizada 

a capacitação de docentes que já atuavam na rede pública de ensino da Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

O Curso Normal Superior da UEMS – Polo de Dourados/MS – apresenta uma 

característica singular, destacando-se pelo seu oferecimento numa universidade pública, 

com duração de quatro (4) anos, utilizando uma metodologia diferenciada. Sua organização 

em módulos e o uso da tecnologia possibilitaram ampliar o oferecimento de vagas a 

professores que se encontravam em exercício na rede pública de ensino do Mato Grosso do 

Sul.  
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