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RESUMO  

Esta pesquisa teórico-bibliográfica, de natureza qualitativa, dialoga acerca da educação 
e do ensino superior.  Aborda aspectos relativos ao processo de construção da docência 
enquanto dinâmica interativa que influencia nas experiências profissionais futuras dos 
egressos. Diante do cenário atual, os desafios dos professores aumentaram, 
necessitando readaptar-se no contexto pandêmico. Sabe-se que a construção do perfil 
docente se constitui como processo vinculado à formação inicial, às experiências em 
sala de aula, no ambiente escolar, na formação continuada e, fundamentalmente, pelos 
cenários sócio-históricos. Sob essa perspectiva se compreende que a docência resulta 
do movimento de construção e reconstrução pessoal e profissional do professor.  
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INTRODUÇÃO  

As mudanças fazem parte da História de toda a Humanidade, sendo um processo 

natural entre todos os seres humanos. A globalização é marcada por avanços 

tecnológicos, revelando-se um percurso dinâmico de acontecimentos fugazes e velozes, 

no entanto, não tão rápidos quanto do período de março de 2019 até a presente data. 

Neste período, além de apresentar mudanças inesperadas e que ocorreram em tempo 

recorde, gerou muitas incertezas. De uma hora para outra, tudo mudou, os educadores 

tiveram que se adaptar e mudar de modalidade (presencial para online) e 

compartilharem plataformas e novos jeitos de desenvolver a docência. Tiveram que se 
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adaptar aos novos modos de aprender, compartilhando espaços virtuais, apresentando-

se como um momento bastante desafiador ao educando e ao educador.  

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

       

1. 1 Os Desafios da Educação em Tempos de Pandemia  

Segundo Pimenta (2012), a educação é um fenômeno complexo. É produto do 

trabalho dos seres humanos para responder aos desafios de diferentes contextos 

políticos e sociais que lhe colocam. A análise compreendida pela autora coloca em 

evidência a importância de o professor se readaptar a contextos que surgem na 

atualidade. Os desafios fazem parte do exercício da profissão docente, dos saberes dos 

professores e das instituições de ensino enquanto, exigindo espaço de formação 

contínua.  

Uma das questões tematizadas na educação superior é sobre as formações 

necessárias para que os professores sejam capacitados para enfrentar os dilemas 

diários da educação. O ato de ensinar sempre trouxe várias preocupações para o 

professor, dentre elas o que mais tem sido foco de estudos são discussões para ensinar, 

como conseguir ensinar alguma coisa para pessoas tão diferentes em tempos 

diferentes.  (CARVALHO; CHIN, 2016). 

Para Carvalho e Ching (2016), cada aluno é um mundo para o professor conhecer. 

Se quiser ser interlocutor da aprendizagem, precisa entender que cada um aprende de 

uma forma diferente. Franco (2012) aborda a importância de o professor acompanhar, 

vigiar, recompor e readequar o planejamento inicial.  A interpretação dos desafios, é a 

marca da identidade do processo de ensino e aprendizagem, sendo que a formação do 

professor não se efetua no vazio, mas deve estar vinculada a uma intencionalidade, a 

uma política, uma epistemologia e pesquisa aprofundada dos saberes pedagógicos.  

Segundo Ghedin (2012), o conhecimento não é apenas uma construção social, é 

também uma possibilidade de resgatar a dignidade do ser humano no interior da sua 

cultura. Para ele, a vontade diante do poder ser que representa o mundo, “torna possível 

um processo de humanização através do conhecimento que deseja, acima de tudo, por 

meio dele, afirma a própria vida cotidiana num horizonte de compreensão do seu 

sentido.” (GHEDIN, 2012, p.162). Segundo o autor, alimentar as possibilidades infinitas 

das habilidades cognitivas de todos os seres humanos deve ser uma tarefa de todo o 

processo educativo, não apenas a possibilidade diante da necessidade. Para ele, 

compreender o fazer humano não é uma tarefa fácil em uma sociedade.  



Sabe-se que não há conhecimento pronto e acabado, tudo é um processo contínuo 

de construção e autoconstrução. Olhar o que se está fazendo, refletir sobre os sentidos 

e significados do fazer pedagógico é o mais profundo e rigoroso exercício de 

compreensão do próprio ser. (GHEDIN, 2012). Para Franco (2012), o professor constrói 

sua didática por meio de sua prática, criando espaços para negociação cultural, 

enfrentando os desafios.  

 De acordo com Gaeta e Masetto (2013) a função do professor está associada ao 

ato de ensinar e de propiciar condições de aprender para ensinar os alunos a se inserir 

na sociedade e no mercado de trabalho. O ensinar não basta ter só o domínio de 

conhecimentos científicos e de procedimentos didático pedagógicos, é preciso possuir 

o saber específico que distingue atuação do professor e ao qual hoje atribuímos o 

conceito de profissionalidade docente.  

Segundo Lima e Gomes (2012), os profissionais da educação podem adquirir novas 

nuances se considerarmos um compromisso com educação e com a profissão docente. 

Para esses autores sempre vivemos momentos de grandes incertezas que se traduzem 

de várias maneiras na vida dos seres humanos. Tempo de transformações muito 

rápidas, que deixam suas marcas em cada ser humano. Compreender a educação 

pressupõe compreender as instituições educacionais, os tempos atuais, considerando 

os novos paradigmas acerca das funções do conhecimento, da relação escola e 

sociedade e das interações produzidas no contexto da educação.  

Ao se falar de educação superior, provoca uma discussão que objetiva o modelo 

atual a uma tomada de decisão e ao compromisso de transformar o método de ensinar 

a uma readaptação à necessidade que se encontra no momento.  

 Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (2020), as medidas de 

quarentena adotadas pelo governo federal, por governos estaduais e por prefeituras 

impuseram limitações na capacidade das instituições de ensino, de todos os níveis 

educacionais. A pandemia provocada pelo Covid 19, gerou diversos impactos na 

educação em nível mundial, tanto para estudantes, como para as instituições. Diante do 

cenário apresentado e para evitar risco de contaminação pelas aglomerações comuns 

na educação presencial, as autoridades decretaram medidas, começando por férias e 

suspensão temporárias das aulas. Sendo que o cenário não obteve diminuição dos 

casos de contaminação, meses depois as instituições de ensino continuam fechadas e 

as tecnologias e o ensino a distância se tornaram aliados para dar continuidade ao ano 

letivo e os professores precisam se readaptar com o novo método de ensino.  

De acordo Fundação Instituto de administração - FIA (2021), os cursos de formação 

superior, precisaram de menos adaptação, pois já usavam em maior ou menor grau, as 

plataformas online para expandir o aprendizado e estabelecer contato com os discentes. 



Ressalta também que algumas instituições estavam muito mais preparadas que as 

outras. As que estavam menos preparadas tiveram que tomar decisões de até 

concederem férias aos alunos.  

Segundo a FIA (2021), podemos considerar que os impactos no ensino superior 

ocorreram de várias formas:  as intuições que estavam mais familiarizadas com as 

ferramentas de ensino a distância- EAD, professores e alunos tiveram menor impacto 

nessa transição.  No entanto, também tiveram que se adaptar às aulas 100% online, 

aproveitando as plataformas de videoconferência para reunir, para apresentar trabalhos 

em grupo ou até mesmo trabalhos de conclusão de cursos (TCCs, Dissertações, Teses).  

As instituições precisaram orientar os professores na preparação das aulas e 

organização de conteúdos digitais para os alunos. Também se organizaram para 

fornecer plataformas como ambientes virtuais de aprendizagem, disponibilizando 

materiais de forma organizada com devida proteção dos dados pessoais dos 

estudantes.  

De acordo com a revista Educação (2020) 83% dos professores não se sentem 

preparados para ministrar suas aulas online, apesar de muitos já usarem essas 

ferramentas. Pois o novo contexto se trata de conhecer e dominar novas metodologias 

para se adaptar ao novo formato de ensino e aprendizagem, que se transforma em um 

novo contexto em que é preciso rever as formas habituais de ensino. Sendo preciso 

modificar o planejamento pedagógico e encontrar alternativas para propiciar o 

desenvolvimento dos estudantes.  Um dos principais desafios dos professores neste 

momento é adequar as aulas, materiais e atividades para outro formato que não é 

presencial. 

  

2. METODOLOGIA  

Pesquisa teórico-bibliográfica, de natureza qualitativa.  

 

 

3. RESULTADOS  

 

Através de leituras realizadas sobre os desafios dos professores, percebe-se que a 

educação tem uma longa trajetória de discussão sobre o tema. Sobre esses paradigmas 

teóricos da formação do professor existe uma série de indagações quanto a função de 

ensinar e modalidades de ensino. Essas discussões contribuem com a educação no 

processo de formação do professor para o progresso científico.  

 

4. Conclusão e Discussão  



Acreditamos que as mudanças ocorridas na educação não serão apenas 

temporárias e tendem a permanecer como resultados das mudanças, podendo se tornar 

efetivas, pois as inovações tecnológicas e digitais são ferramentas que contribuem e 

complementam o processo de ensino e aprendizagem.  Os professores, que por algum 

motivo, antes, apresentavam resistência em usar esses métodos na educação, tiveram 

que se adaptar e se reinventar. As experiências de repensar as aulas dentro deste novo 

desafio, muda toda a prática do professor. 
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