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Resumen 
Tecnologías de la información digital y la comunicación (TDIC) presentes en las 
actividades educativas sugieren que la enseñanza está conectado a las demandas de la 
sociedad digital. Por otra parte, la enseñanza universitaria supone la apropiación de 
enseñanza didáctica y el aprendizaje, lo que revela la importancia de los profesores 
están en proceso de formación constante. En este sentido, este trabajo investiga los 
aspectos pedagógicos de la educación continua de los profesores UFAL a través del 
Aula: el espacio de mediación pedagógica y el enfoque de hipertexto (EMPAH), el 
PROFORD. A partir de la observación participante, basada en la investigación 
cualitativa, el estudio evalúa las contribuciones EMPAH a la formación pedagógica de 
los profesores universitarios. Los resultados se destacan en esta. 

Resumo 
As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) presentes nos espaços 
educacionais sugerem que o trabalho docente esteja conectado às exigências da 
sociedade digital. Por outro lado, a docência universitária pressupõe a apropriação 
didática do ensino-aprendizagem, o que revela a importância de os professores 
estarem em constante processo formativo. Nessa direção, o presente trabalho busca 
investigar aspectos pedagógicos da formação continuada de professores da UFAL, por 
meio do curso Sala de aula: espaço de mediação pedagógica e de abordagem 
hipertextual, (EMPAH), do PROFORD. A partir da observação participante, ancorada na 
pesquisa qualitativa, o estudo busca analisar as contribuições do EMPAH para a 
formação pedagógica de professores universitários. Os resultados serão evidenciados 
nesta pesquisa. 

Introduçao 
A universidade está imersa num conteo tecnológico em que se exige um caminhar pari 
passu com as inovações emergentes. As tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) presentes nos espaços educacionais sugerem que o trabalho 
docente esteja conectado às exigências da sociedade digital.  
A docência na educação superior pressupõe a apropriação didática do ensino-
aprendizagem, mas nem sempre os professores são preparados para esse exercício. 
Masetto (2012, p. 11) destaca que “o exercício docente no ensino superior exige 
competências específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou 
mesmo de mestre ou doutor”. Com notória base teórica, mas sem referência 
pedagógica, professores realizam suas tarefas acadêmicas na universidade, 
aprendendo com/na própria experiência o ofício docente.  
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Ao considerar essas questões, as instituições federais de ensino superior (IFES) 
mantêm um esforço na direção da política de formação contínua de docentes. Nesse 
sentido, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio da Resolução nº. 
07/2014- CONSUNI/UFAL, “aprova, no  mbito da UFAL, o Programa de Formação 
Continuada em Docência do Ensino Superior - PROFORD”.  
Nessa perspectiva, este trabalho busca investigar aspectos pedagógicos da formação 
continuada de professores da UFAL, por meio do curso Sala de aula: espaço de 
mediação pedagógica e de abordagem hipertextual, (EMPAH), do PROFORD. 

Quadro teórico 
Formação Continuada em Docência na Educação Superior 
A docência na educação superior pressupõe o conhecimento de uma área específica e, 
também, a apropriação didática do ensino-aprendizagem. Contudo, a formação inicial 
desses profissionais em bacharelado, assim como os programas de mestrado e 
doutorado, qualifica-os para a pesquisa, secundarizando a formação para o exercício 
da docência.  
Conforme Masetto (2012, p.13), o exercício da docência universitária exige muito mais 
do que a apropriação de conhecimentos a serem transmitidos por um docente; exige, 
contudo, “um profissionalismo semelhante àquele exigido para o exercício de qualquer 
profissão”, ou seja, as competências específicas ao exercício da docência.  
Esta realidade bastante comum nas IFES brasileiras tem contribuído para a 
implantação de programas voltados à formação pedagógica de docentes universitários. 
Nesse fim, a UFAL institui o PROFORD, com vistas à formação continuada do professor 
universitário. 
 
O Programa  
O PROFORD é regido pela Resolução nº. 07 /2014 cuja a finalidade é a “concepção de 
uma política de formação continuada em docência superior que concorra para o 
desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e gestão” na UFAL. Assim, o PROFORD 
se desdobra em duas linhas de formação: 
a) Formação em docência – destinada aos docentes que estão em estágio probatório e 
aos docentes já estáveis. A formação dos docentes ingressantes possui o mínimo de 50 
horas/ano, perfazendo um total mínimo de 150 horas no interstício dos três anos do 
probatório, enquanto a formação dos docentes estáveis é feita por adesão com limite 
mínimo de 80 horas/biênio.  
b) Formação em gestão – dirigida aos diretores de unidades acadêmicas e de órgãos 
administrativos, assim como aos coordenadores de curso. A proposta do programa é a 
utilização do mínimo de 60 horas de formação por ano, sendo esta formação de 
caráter obrigatório. 
O PROFORD teve início em 2014 com a oferta de 9 eventos formativos, 3 na linha de 
Docência e 6 na de Gestão, resultando na formação continuada de 463 docentes e 
gestores. Na perspectiva da docência, foi realizado o Curso: Sala de aula como espaço 
de mediação pedagógica e de abordagem hipertextual, que é o objeto desta pesquisa. 
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Dentre outras questões, o curso EMPAH enfatizou aspectos como: ressignificação do 
conceito de sala de aula e do trabalho docente, planejamento didático e instrumentos 
e procedimentos avaliativos do ensino-aprendizagem. 

Caminhos metodológicos do trabalho  
Este estudo funda-se na abordagem qualitativa e na observação participante do curso 
EMPAH que, amparado no diálogo com aportes teóricos e documentais, busca analisar 
as contribuições do PROFORD à formação pedagógica de professores. 
O objetivo do EMPAH é a formação pedagógica de docentes ingressantes, os quais na 
condição de coautores puderam construir e vivenciar situações didáticas pertinentes à 
ação docente integradas às TDIC. O curso durou 50 horas, tendo como público-alvo 
professores da UFAL.  
Na busca de uma construção interativa e colaborativa, optou-se pelo formato híbrido, 
com momentos presenciais e online. Assim, 20 horas do curso foram dedicadas ao 
presencial, ao passo que os estudos online corresponderam a 30 horas e se 
desenvolveram na plataforma Moodle da UFAL. Buscou-se integrar ferramentas de 
comunicação e de criação como Chat, Fórum, Wiki, Mapa Conceitual ao debate 
teórico-pedagógico sobre o ensino-aprendizagem na educação superior. 
O debate foi tecido por professores de diversas áreas de conhecimento, cuja riqueza 
de saberes contribuiu para reelaborar perspectivas docentes, favorecendo a 
construção de situações de aprendizagem pertinentes à ação pedagógica. A Tabela 1 
traz o perfil dos professores que contribuíram para o repensar da docência na 
educação superior. 
 
Tabela 2  
Perfil dos professores participantes do EMPAH. 

Campus de Lotação Grande Área do Conhecimento Número de 
Participantes 

A. C. Simões 

Ciências Aplicadas, Agrárias, Humanas e Sociais 
Matemática e suas Tecnologias 

Ciências da Natureza, Biológicas e da Saúde 
Linguagens e Códigos 

14 
05 
21 
02 

 

Arapiraca Áreas Diversas 08 

Sertão Áreas Diversas 05 

Total - 55 

Fonte: PROFORD/UFAL, 2015 
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Resultados 
A Sala de Aula como espaço de aprendizagem e paradigmas inovadores  
Os desafios atuais da educação com a crescente demanda de formação continuada ao 
longo da vida, somados à necessidade de preparar profissionais flexíveis, dinâmicos, 
com abertura para trabalhar em equipe e com autonomia para buscar informações e 
resolver problemas, vêm requerer a ampliação da oferta de propostas de utilização de 
novos espaços de aprendizagem no ensino superior. 
As TDIC desafiam as instituições de ensino superior (IES) a buscar novas alternativas e 
a focar na aprendizagem mais participativa e integrada. Nesse contexto, o EMPAH 
constitui um espaço inovador de ensino-aprendizagem, visto que professor e 
estudantes interagem de forma colaborativa e mantêm vínculos interpessoais 
significativos.  
Segundo Moran (2013, p. 13), “as redes digitais possibilitam organizar o ensino e a 
aprendizagem de forma mais ativa, dinâmica e variada, privilegiando a pesquisa, a 
interação e a personalização dos estudos, em múltiplos espaços e tempos presenciais e 
virtuais”. O autor nos faz refletir sobre a importância da seleção das tecnologias e das 
mídias digitais como suporte às atividades que o professor vai utilizar em sala de aula.  
É fundamental superar a concepção de que os AVEA servem apenas como mera 
distribuição de informações de um centro emissor para receptores passivos e investir 
na produção de saberes com apoio das tecnologias e mídias digitais. Nesse sentido, 
Moran (2013, p.92) destaca que “o paradigma emergente é a busca da visão de 
totalidade, o enfoque da aprendizagem e o desafio de superação da reprodução para a 
produção do conhecimento”. 
Nessa perspectiva, apresentamos algumas características evidenciadas no curso 
híbrido EMPAH promovido pelo PROFORD/UFAL, que são: a realização de um 
planejamento na perspectiva de uma aula interativa requer: preparação das etapas, 
parceria e coparticipação entre professor e estudante, inovações pedagógicas com o 
uso das TDIC, interação e comunicação e, ainda, uma definição das interfaces como 
possibilidade de práticas intertextuais e interdisciplinares. 
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Avaliação da aprendizagem em ambientes de formação presencial e online: espaço de 
interação hipertextual 
O desafio de apresentar uma proposta formativa de avaliação da aprendizagem, em 
ambiente de formação presencial e/ou online implica que o professor reveja a 
concepção de ensino adotada, a fim de ter clareza da prática pedagógica que exerce, 
quanto à forma de ensinar, à metodologia e a escolha dos instrumentos e/ou 
procedimentos de avaliação.  
Por isso, concordamos com Ramal (2000) ao refletir que a avaliação ultrapassa o 
contexto da “nota”, assumindo a existência de uma nova lógica, onde a 
hipertextualidade rompe com a “hierarquia da escada”, implicando em retomar a 
própria formação dos professores para considerar a avaliação como processo 
formativo (Fernandes, 2006). 
A concepção interacional ou dialógica de língua, explicitada por Koch (2010), revela 
que os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais que, na interação com o 
texto, se constroem e são construídos dialogicamente. Conforme Santos (2002, p. 
428), no AVEA Moodle, encontramos algumas interfaces, tais como: wiki, glossário 
interativo, fórum, chat e o livro, todas remetendo à textualidade do hipertexto como 
procedimentos de avaliação.  
No AVEA do EMPAH, a escrita colaborativa por meio da Wiki trouxe a linguagem 
hipertextual como procedimento de avaliação, por meio de um editor de texto 
disponível no Moodle, onde os interlocutores puderam dialogar entre si, 
acrescentando e modificando o texto, atando e desatando, criando e recriando. 
 a Wiki/EMPAH, o texto original “O papel do professor na utilização de abordagem de 
casos em sala de aula” proposta aos participantes do cursos se subverteu e, sem 
perder seu rigor teórico-metodológico, transformou-se em hipertexto porque fez 
intertextualidade e interatividade com os conteúdos, com outros autores, outros 
espaços que vão se ressignificando e exigindo novas maneiras de pensar, 
compreender, escrever e avaliar. 

Considerações Finais 
As análises tecidas ao longo deste estudo contribuíram para a reconfiguração do 
pensamento pedagógico, permitindo ao professor ingressante repensar o fazer 
docente a partir da vivência com inovações relativas à metodologia e à avaliação do 
ensino-aprendizagem.  
O estudo demonstra que os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, pelo seu 
caráter didático, interativo e dinâmico, pode ser uma ambiência necessária à formação 
continuada de docentes. Foram estabelecidos diálogos pedagógicos, como a 
importância de incentivar a aprendizagem ativa e a inclusão de metodologias ativas no 
planejamento didático. Deste modo, constata-se que as interações e as conversações 
construídas no AVEA do EMPAH contribuíram para o processo reflexivo dos aspectos 
pedagógicos da docência na educação superior. 
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