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Resumen 
Diante do desafio de formar professores para atuar no distinto e complexo cenário da 
educação contemporânea, instala-se a necessidade de pesquisas que tratem da 
formação pedagógica e do trabalho dos docentes universitários, formadores de futuros 
professores. Ser um docente formador de novos professores nos estimula a refletir 
acerca do ambiente da aula na universidade e de como são realizadas as práticas 
pedagógicas. Compreender como o professor universitário aprende a sua docência e 
como realiza seu trabalho provoca inquietações. Os textos que compõem este simpósio 
apresentam as reflexões de pesquisa no contexto da pedagogia universitária em 
diferentes perspectivas. Em cada texto se apresenta peculiaridades da aula 
universitária e os seus processos formativos. No primeiro texto a aula é o espaço 
pedagógico em que professores e alunos trabalham, mantêm uma relação pedagógica 
de cunho dialógico, constroem conhecimentos e avaliam. É um espaço de configuração 
e reconfiguração de saberes e fazeres na ótica do diálogo entre os diferentes saberes, 
tendo em vista a pluralidade e a autonomia dos sujeitos. O Texto apresentado por 
Maria das Graças Auxiliadora Fidelis Barboza tem como objetivo conhecer, caracterizar 
e analisar como ocorrem as relações e práticas de professores(as) universitários com o 
cinema, buscando traçar inicialmente um breve perfil, assim como saber de que 
maneira o cinema faz ou não parte de suas vivências profissionais ou seja, buscamos 
conhecer um pouco mais sobre uso do cinema em sua prática pedagógica em sala de 
aula. O terceiro texto as autoras Kátia Ramos e Telma Cordeiro tem como propósito 
caracterizar como as novas ferramentas tecnológicas vem contribuindo e/ou limitando 
a relação professor-estudante em sala de aula, em Cursos de Graduação. O texto de  
Lígia Carlos e  Marta Nörnberg apresenta reflexões para o processo de aprendizagem 
da docência universitária decorrentes da inserção em programas de formação 
continuada para  professores da educação básica. Trata-se de uma abordagem 
reflexivo-analítica com base na trajetória profissional das autoras que, na universidade, 
trabalham com formação inicial e continuada de docentes.  E o quinto texto os autores  
Ana Mouraz e João Pedro Pêgo  apresenta o projeto De Par em Par que existe na 
UPorto desde 2009 e consiste na organização de uma estrutura que permite e facilita a 
abertura das salas de aula do Ensino Superior a professores do mesmo nível de ensino, 
mas de outras áreas científicas. O texto se propõe a discutir sobre modos como a 
aprendizagem da docência se faz pela prática, pode concluir-se genericamente que a 
observação de pares disciplinar constitui uma oportunidade de questionar e às vezes 
modificar a docência de que se é protagonista.  Essas questões vêm estimulando o 
desenvolvimento de estudos por diferentes pesquisadores em distintas realidades aqui 
apresentadas. Procuramos compreender de que forma a aula universitária se 
apresenta nesses contextos e discutir como essas relações estabelecidas repercutem na 
formação profissional dos docentes e acadêmicos  envolvidos. 


