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RESUMO 

 

 
Este artigo pretende refletir sobre os percalços enfrentados pelo profissional 

docente no magistério superior na contemporaneidade, ressaltando-se ainda, 

como algumas dificuldades reverberam em sua função diante do ensino e de sua 

relação com o acadêmico. Além das já conhecidas mazelas que historicamente 

afetam o trabalho do docente, os tempos atuais trouxeram novos e repentinos 

desafios – como a adoção de recursos tecnológicos, o ensino através de meios 

virtuais, e a necessidade de se adaptar a processos de ensinagem que podem 

ser inéditos para muitos dos atores deste novo e desafiador cenário. Assim, é 

possível entender que, para que uma formação possa acontecer com qualidade 

no ensino superior é indubitavelmente necessário pensar no processo formativo 

inicial do aluno e reconhecer as dificuldades e desafios que o educador tem neste 

momento ímpar de transformação acelerada da realidade do processo de ensino-

aprendizagem. 
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Abstract 
 

This article intends to reflect on the difficulties faced by the professional teacher 

in higher education in the contemporary world, as well as on how some difficulties 

have reverberated in his role in teaching and in his relationship with the academic. 

In addition to the already known problems that historically affect 
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the work of teachers, current times have brought new and sudden challenges - 

such as the adoption of technological resources, teaching through virtual means, 

and the need to adapt to teaching processes that may be unprecedented for many 

of the actors in this new and challenging scenario. Thus, it is possible to 

understand that in order for a quality training to take place in higher education, it 

is undoubtedly necessary to think about the initial formative process of the student 

and to recognise the difficulties and challenges that the educator has at this 

unique moment of accelerated transformation of the reality of the teaching-

learning process. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Sem dúvida, um dos grandes desafios da universidade é formar mais que apenas 

profissionais bem capacitados tecnicamente em suas aspiradas profissões, vai 

além da simples certificação de indivíduos técnicos atualizado; mas diz respeito 

à assunção das responsabilidades que permeiam todo o processo formativo, 

visando à contribuição da academia para a formação de cidadãos críticos, 

engajados, socialmente responsáveis e com habilidades para refletir sobre o seu 

meio e espaço, sobre a complexidade dos processos sociais, econômicos, 

políticos etc. De modo a se tornarem indivíduos com melhores habilidades para 

reflexão, ação e transformação do meio em que vivem, refletindo assim, as 

experiências, discussões e vivências daquilo que se pode absorver durante sua 

passagem no espaço acadêmico. 

Conforme Lima (2006, p. 11) 
 

“É através do conhecimento, do domínio da ciência e do 

desenvolvimento que o homem adquire meios para compreender e 

transformar a realidade e a sociedade em que vive.” 

 
 

E, diante deste cenário, um dos atores essenciais é o docente. O professor 

do ensino superior, que a cada dia mais tem se deparado com desafios sempre 



maiores e mais complexos, ao mesmo tempo em que tem se deparado com 

situações de desvalorização, precarização das condições de trabalho, 

substituição sumária por programas de computadores e softwares, 

remunerações pífias, inexistência de planos de cargos e carreiras, ou seja, 

perspectivas sombrias para quem assume responsabilidades tão importantes. 

Diante deste cenário, este breve artigo objetiva discutir algumas das 

possíveis causas que impactam negativamente na prática docente no ensino 

superior, dando ênfase sobre como as mudanças no mundo atual – que tem 

convivido há quase um ano com a situação de pandemia de coronavírus/COVID-

19 – têm impactado no modo como o professor do ensino superior tem se 

relacionado com os recursos tecnológicos que são impostos à sua prática 

profissional e em que medida tais mudanças no processo de trabalho docente 

tem impactado na vida profissional do professor do ensino superior. 

Rosa (2003) acredita que as dificuldades encontradas pelos professores em 

oferecer um ensino significativo e definir uma prática docente condizente à 

realidade do acadêmico são causadas principalmente por deficiências em uma 

formação para docência. Giordani et al (2006) salientam que ainda não há 

formação específica para o professor universitário, e que este continua sendo 

autodidata e individual, ao tempo em que permeia sua prática a necessidade de 

domínio do ensino, pesquisa e ética. 

Segundo Rozendo et al (1999), a suposição de muitos profissionais de que 

para ser professor do Ensino Superior o mais importante é o domínio da área em 

que atua vem sendo confrontada com a lacuna deixada pela ausência da 

formação pedagógica, cada vez mais observada e exigida pelos alunos em sala 

de aula. Para o desenvolvimento eficaz da atividade docente, Freitas et al (2006) 

explicam ser de suma importância a capacidade de perceber, compreender e 

acompanhar o movimento constante do Ensino Superior. A qualificação do 

professor com boa formação inicial e bom programa de formação continuada é 

extremamente necessária, defendem Nunes e Oliveira (2017). E essa 

necessidade de aperfeiçoamento do seu cotidiano tem motivado os professores 

a buscarem cursos de pós-graduação na área de educação, enriquecendo o 

processo de tornar-se docente. 



1 O DOCENTE E SUAS DIFICULDADES 

 
 

Em tempos de incertezas, marcado por constantes mudanças na 

sociedade e na educação, o docente tem se visto diante de muitas obrigações 

nas instituições de ensino, lidando com situações tão complexas quanto 

inesperadas, como ter que literalmente alfabetizar um acadêmico de nível 

superior para que ele possa trabalhar de forma clara os conteúdos exigidos em 

determinadas disciplinas; sobrecarregando muitos professores, impactando em 

sua prática de modo quase sempre negativo. 

A educação superior tem como finalidade, conforme descrito na LDB, 

estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o do 

pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, com vistas ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação 

e difusão da cultura (BRASIL, 1996). As habilidades exigidas do professor de 

ensino superior e a valorização destes profissionais também são referidas na 

LDB. 

Sua atividade, enfatiza Carvalho (2006, apud SILVA E MALHEIRO, 2011), 

deve organizar-se sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão, que são práticas 

indissociáveis na realidade da universidade. A tarefa de ensinar, na visão de 

Giordani et al (2006), sugere não só o domínio de conhecimentos específicos e 

pedagógicos, mas também opções éticas e professores atentos ao resultado da 

sua prática de ensino, prezando pela qualidade da educação. 

 

 
2 O DOCENTE E AS TECNOLOGIAS - DIFICULDADES 

 

Na era da inovação das tecnologias, tão logo o esperado 35G permeando 

a sociedade no processo de ensino, o professor precisa estar atualizado e 

sobretudo preparado para o manejo de novas tecnologias, valendo ressaltar que 

estas sempre existiram na sociedade, mas era sempre usada por conveniência; 

mas em tempos pandêmicos o professor se vê obrigado a 
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dominar com excelência as mais diversas ferramentas para que o ensino não 

paralise. Logo, percebe-se o sofrimento daqueles que não tinham este domínio 

passando a ter que dominá-la em poucos dias. Assim está sendo a atual situação 

que se vive, em um piscar de olhos todos estão completamente dependentes 

das tecnologias para continuar seus trabalhos. 

Diante do crescente e rápido desenvolvimento tecnológico que tem 

invadido todos os setores e áreas da sociedade, faz-se necessário analisar o seu 

impacto também sobre a educação. 

“As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 

cotidiano, independente do espaço físico e criam necessidades de vida 

e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. A 

televisão, o rádio, a informática, entre outras, fizeram com que os 

homens se aproximassem por imagens e sons de mundos antes 

inimagináveis, [....] Os sistemas tecnológicos, na sociedade 

contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e da prática social de 

todos os cidadãos, exercendo um poder de onipresença, uma vez que 

criam formas de organização e transformação de processos e 

procedimentos” (PCN’s, 2000, p.11-12). 

Importante ressaltar, que não basta apenas ter acesso às novas ferramentas 

tecnológicas, mas é preciso ter a consciência de que uma aula enquadrada no uso de 

novas tecnologias exige outro desafio a ser enfrentado pelo professor, que é preparar 

esse ambiente e ter condições de lidar com as ferramentas que se irá utilizar e buscar 

identificar a familiaridade que o aluno tem com determinada ferramenta. Segundo Faria: 

“Planejar uma aula com recursos de multimeios exige preparo do 

ambiente tecnológico, dos materiais que serão utilizados, dos 

conhecimentos prévios dos alunos para manusear estes recursos, do 

domínio da tecnologia por parte do professor, além de seleção e 

adequação dos recursos à clientela e aos objetivos propostos pela 

disciplina” (FARIA, 2004, p.3). 

Mas como fazer com que essas tecnologias se transformem em auxílio ao 

professor e não em uma arma de adoecimento? Autores como (CANTINI 2006, 

p. 5) argumentam que “(...)diante de tanta tecnologia, cabe ao professor adaptar-

se a esta realidade na educação, devendo ampliar o espaço da sala de aula de 

formas variadas, gerenciando aulas à distância, orientando projetos e 



pesquisas com os alunos, usando as ferramentas disponíveis de modo a orientar 

o aluno quanto a utilização das tecnologias de maneira contextualizada e 

colaborativa” 

Na prática, sabe-se que nos tempos atuais essa exigência entra na lista 

de dificuldades que o docente e o discente enfrentam, uns por não saberem 

manejá-la, outros por nem terem possibilidade de acesso; e ambos por não 

estarem, em grande parte das vezes, familiarizados com o uso de recursos e 

com a concepção de educação à distância. 

Inquestionavelmente, nem todos os docentes, principalmente àqueles 

mais experientes, têm tanta facilidade para utilizar tais ferramentas, pode-se ver 

que na atualidade, existem profissionais da educação superior com dificuldade 

para utilizar as novas tecnologias. Segundo Cantini (2006, p. 5) 

“Os professores possuem uma formação acadêmica deficitária com 

relação ao uso das ferramentas tecnológicas, e ao ingressarem na 

carreira docente assumem uma carga horária de trabalho imensa 

prejudicando a qualidade de sua prática pedagógica, não propiciando 

a utilização de ferramentas tecnológicas mais elaboradas”. 

Este cenário de sobrecarga de trabalho, formação docente deficitária, 

baixos reconhecimento social, remuneração financeira média reduzida, falta de 

intimidade e de domínio dos recursos tecnológicos podem ser fatores 

contribuintes que se refletem em resultados de diversos exames realizados no 

ensino superior - como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) – cujos resultados não raramente trazem à luz do conhecimento cursos 

muito deficitários, que acabam sofrendo sanções dos órgãos reguladores, como 

a proibição para abertura de novas turmas, redução de oferta de vagas nos 

processos seletivos e ameaças de interrupção da autorização para 

funcionamento devido ao baixo ou insuficiente desempenho aferido nesses 

exames de verificação da qualidade da educação superior. 

Além disso, formandos oriundos de cursos de formação superior 

deficitários e/ou de baixo desempenho, podem encontrar mais  dificuldades para 

adentrar no mercado de trabalho pela falta de conhecimento, prática e vivências, 

resultando em um desalento diante da concorrência no mercado de trabalho. 



3 DIFICULDADES DO ALUNO NA UNIVERSIDADE 

 
 

De certo, pode-se ver que a evasão universitária é uma realidade presente 

nos pequenos e grandes centros urbanos. Dentre os principais motivos dessa 

alta evasão do ensino superior está o baixo desempenho no ensino médio. 

Conforme ALMEIDA E VELOSO (2002, p. 9) “o baixo desempenho no ensino 

médio reflete no desempenho das primeiras disciplinas do curso superior, 

resultando em abandono do curso pelas reprovações nos primeiros semestres. 

A problemática da evasão universitária é, em síntese, segundo Alves 

(2008, p. 4): 

“(...) uma problemática que tem levado muitos estudiosos a 

pesquisarem as suas causas, a fim de que possam ser encontradas 

alternativas para as mazelas que se originam deste processo. E, 

apesar das semelhanças e diferenças existentes entre os autores, 

todos concordam que as universidades devem adotar processos de 

gestão que sejam corretivas e preventivas da evasão, reduzindo assim 

os índices de abandono deles. E, para tal é fundamental a 

compreensão dos fatores que condicionam a evasão”. 

Se o docente compreender as particularidades de cada aluno, logo também 

poderá trabalhar a sua aula de modo que todos tenham maior facilidade em 

compreender, pois se sabe que entre os alunos existem diferenças étnicas, 

ideológicas, culturais, sociais, religiosas e etc. Entretanto, na prática isso é uma 

dificuldade que professor encontra e de alguma forma se vê paralisado por não 

conseguir traçar estratégias para que os objetivos acadêmicos possam ser 

ensinados com êxito. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, é entendível que as dificuldades acadêmicas existem 

em ambos os lados, sendo necessário pensar de forma assertiva a educação 

desde as suas bases para que não se veja uma barreira entre docente e 



discente. É inegável afirmar que uma boa educação faz toda a diferença na vida 

do ser humano se pensada de forma responsável. 

Por fim, para atenuar tais problemas ainda se faz necessário bater na 

mesma “tecla”, muitas discussões já foram feitas, mas muitas ações não foram 

acatadas para melhorar a situação da educação no Brasil. Pensar políticas 

públicas efetivamente mais assertivas para a educação já ultrapassaram o tempo 

de se concretizar. Se a educação é libertadora, que esta afirmação seja uma 

realidade. O caráter dinâmico da prática de ensino exige que as mudanças que 

ocorrem dia a dia sejam sempre pauta de reflexões e consequentes 

ressignificações, o que sugere a elaboração contínua de pesquisas e estudos 

que se somem ao conhecimento construído na área e auxiliem na busca 

constante pelo aperfeiçoamento da docência. 
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