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RESUMO  

Em virtude do surto de COVID-19 no Brasil, em março de 2020 o país adotou medidas 

emergenciais de distanciamento e isolamento social, afetando as mais diversas áreas da 

sociedade, inclusive a educação, acarretando na suspensão das aulas presenciais para evitar a 

transmissão comunitária da doença. Essa pesquisa tem como objetivo identificar quais foram 

os desafios educacionais enfrentados pelos docentes do curso de Tecnologia em Radiologia 

durante a pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19). Como metodologia, realizou-se a 

aplicação de um questionário online destinado aos docentes que lecionam no curso de 

Tecnologia em Radiologia em uma instituição particular de Ensino Superior na cidade de Foz 

do Iguaçu – PR. Quanto aos resultados, verificou-se que a média de idade dos docentes é de 

41,5 anos e 66,7% não tiveram experiência com o ensino remoto antes da pandemia, sendo que 

66,6% precisaram investir em uma internet com mais velocidade para conseguir melhorar a 

conexão durante as aulas remotas. Acerca desse modelo de ensino, 66,7% dos professores 

enfrentaram dificuldades para a utilização de equipamentos tecnológicos e mídias digitais na 

gravação e/ou edição de videoaula. Quanto aos obstáculos enfrentados, o tempo/sobrecarga de 

trabalho foi mencionado por 66,7% dos participantes e, como resultado, 66,7% dos docentes 

afirmaram ter desencadeado sintomas de ansiedade no período da pandemia. É consenso na 

literatura entre autores que pesquisaram sobre os desafios educacionais durante a pandemia que, 

mesmo com o apoio das instituições de ensino, os professores tiveram que se adaptar 

rapidamente e se desdobrar para promover um ensino de qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) esclarece que os coronavírus compõem 

uma grande família de vírus que causam, desde um resfriado comum, até síndromes 

respiratórias graves, como a síndrome respiratória aguda grave. O vírus foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019  na cidade de Wuhan, uma província da China e o primeiro 

caso da doença no Brasil foi identificado em fevereiro de 2020. A transmissão ocorre de pessoa 

para pessoa através do ar (tosse ou espirro), pelo toque ou aperto de mão através do contato 

com objetos ou superfícies contaminadas que, posteriormente, entram em contato com a boca, 

nariz ou olhos (SBI, 2020). 

Frente a esse cenário, em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou que o surto de Coronavírus (COVID-19) se enquadrava como uma pandemia, sendo 

necessário adotar medidas de isolamento social e aglomeração, incluindo a suspensão das aulas 

presenciais como forma de prevenção. Dessa forma, a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, 

do Ministério da Educação (MEC) determinou a substituição das aulas presenciais por aulas 

remotas utilizando plataformas digitais, o que trouxe grandes repercussões para o sistema 

educacional no Brasil. Nesse contexto educacional incomum, o ensino remoto emergencial e a 

modalidade de educação  à distância (EAD) trouxeram incertezas e discussões sobre a forma 

como o ensino superior iria se comportar em tempos de pandemia (FÁVERO; FERREIRA; 

GOIS, 2020). 

Com a propagação acelerada da COVID-19 e com as mudanças promovidas em todos 

os âmbitos da vida humana, especialmente na área da educação, se faz necessário criar reflexões 

sobre os novos e inevitáveis rumos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse toar, esse 

artigo tem como objetivo identificar quais foram os desafios educacionais enfrentados pelos 

docentes do curso de Tecnologia em Radiologia durante a pandemia pelo novo Coronavírus 

(COVID-19).  

 

 

 



 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A fim de compreender a perspectiva do professor a respeito do ensino no contexto da 

pandemia, a técnica de coleta de dados utilizada foi o questionário, aplicado de maneira online 

via Google Forms contendo 12 perguntas. A amostra de pesquisa foi composta por 6 docentes 

que lecionam no curso de Tecnologia em Radiologia em uma instituição particular de Ensino 

Superior na cidade de Foz do Iguaçu – PR. Quanto aos critérios de inclusão, participaram da 

pesquisa docentes que atuaram na instituição durante a pandemia na modalidade de ensino 

remota.   

 

 

RESULTADOS 

 

Em relação a idade dos docentes que responderam ao questionário online, a média foi 

de 41,5 anos e, quanto ao tempo que esses profissionais lecionam no curso de Tecnologia em 

Radiologia na instituição de ensino pesquisada, verificou-se um período médio de 6 anos. 

Questionados se, antes da pandemia, tiveram alguma experiência com o ensino remoto, 66,7% 

responderam que não, enquanto 33,3% disseram que já haviam trabalhado nessa modalidade de 

ensino.  

Amaral e Polydoro (2020) acreditam que a mudança para o ensino remoto emergencial 

(ERE), em razão do descontrole da pandemia, se configurou como um desafio complexo, mas 

necessário para enfrentar tais circunstâncias excepcionais. Entre tantos desafios, destaca-se o 

papel dos professores que, em sua maioria, não possuíam experiência com os recursos de 

teleconferência no seu dia a dia, sendo necessário que o corpo docente das instituições de ensino 

apoiassem o desenvolvimento de competências digitais dos docentes.  

Os professores foram questionados sobre a necessidade de adquirir algum tipo de 

recurso tecnológico, como tablet, computador, notebook, webcam, microfone, iluminação ou 

mesmo melhorar a velocidade da internet para se adequar ao ensino remoto durante a pandemia. 

Dentre os respondentes, 66,6% disseram que precisaram investir em uma internet com mais 



 

velocidade para conseguir melhorar a conexão durante as aulas remotas, enquanto 33,3% 

disseram que não compraram nenhum equipamento. 

O trabalho docente no ensino superior no período pandêmico trouxe inúmeras 

mudanças, o que exigiu dos professores uma nova organização do processo de trabalho, 

sobretudo no que diz respeito à inovação e ao uso de tecnologias. Para além das atividades da 

prática docente, esses profissionais precisaram participar de reuniões online, preparar material 

didático e enviar para os alunos, gravar e editar vídeos, compartilhar links, além de permanecer 

disponíveis para prestar assistência através das plataformas ou grupos de WhatsApp. A maior 

parte dos professores não estavam preparados para atuar nessa modalidade de ensino: “muitos 

tiveram de participar de cursos rápidos para aprender a utilizar a tecnologia, comprar um 

equipamento mais moderno ou mudar o plano de internet para conseguir oferecer um trabalho 

de qualidade aos seus alunos” (TERRAZAS; RIBEIRO, 2020, p.04). 

Com o início da pandemia, as Instituições de Ensino Superior precisaram preparar de 

forma urgente a estrutura remota destinada aos professores, utilizando plataformas de 

videochamadas e reuniões como Microsoft TEAMS, GOOGLE MEET, ZOOM, Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), além de criar vídeos explicativos, salas de conferência, etc. 

Desejou-se saber junto aos professores se a faculdade forneceu alguma ferramenta no sentido 

de viabilizar as aulas remotas, onde 83,4% utilizaram a plataforma GOOGLE MEET 

disponibilizada pela instituição, enquanto 16,6% utilizaram vídeos explicativos com orientação 

de uso.   

Lago et al. (2021) mencionam que, durante a pandemia, houve uma necessidade urgente 

da exploração das ferramentas de ensino disponíveis no ambiente online para cumprimento do 

currículo educacional. Dessa forma, tornou-se imprescindível o uso das Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDIC) para promover o ensino fora das paredes das 

universidades, possibilitando as conexões pessoais e profissionais, onde os professores da 

Educação Superior foram os responsáveis por conduzir o aprendizado online. Segundo os 

autores, dentre tantas plataformas de comunicação, existe uma preferência pelo GOOGLE 

MEET em relação aos demais, sobretudo por apresentarem maior afinidade entre os estudantes 

e docentes. 

Na experimentação desse novo modelo de ensino remoto durante a pandemia, os 

docentes foram questionados se tiveram dificuldades para a utilização de equipamentos 



 

tecnológicos e mídias digitais na gravação e/ou edição de videoaula. Dentre os respondentes, 

66,7% afirmaram ter enfrentado dificuldades, enquanto 33,3% não tiveram nenhum problema. 

Questionou-se ainda se os professores utilizaram algum tipo de recurso para tornar os conteúdos 

mais atrativos e melhorar os processos de ensino aprendizagem, tais como vídeos, links das 

gravações das aulas, PowerPoint, aplicativos de celular, fóruns de discussão, chat, etc. O 

programa PowerPoint foi mencionado por 83,3% dos professores como sendo o programa mais 

utilizado no preparo das aulas, seguido por links e gravações, com 8,3% cada. 

Borim et al. (2021) afirmam que, devido à situação de pandemia, docentes e estudantes 

tiveram que se adaptar rapidamente as TDIC que, embora presentes no cotidiano das pessoas 

em todos os setores, passou a ser utilizada amplamente na área da educação. Contudo, muitos 

professores e estudantes tiveram dificuldades para planejar e executar as atividades de ensino, 

pois é uma novidade para ambos, que já estavam acostumados com as atividades presenciais 

nas universidades. Em sua pesquisa, os autores entrevistaram 81 professores, dos quais 50,6% 

relataram não ter nenhuma experiência com o uso de ferramentas tecnológicas antes da 

pandemia, razão pela qual tiveram dificuldades no modelo de ensino remoto. Ainda conforme 

os pesquisadores o programa PowerPoint foi mencionado como sendo uma das ferramentas 

mais conhecidas pelos professores para realizar atividades pedagógicas online.  

Um dos questionamentos feitos aos docentes foi se eles acreditam que a falta de 

interação presencial e do contato visual com os alunos é um impeditivo para que o professor 

perceba como os conteúdos estão sendo recebidos, sendo que 50% responderam que sim e 50% 

responderam que não. Além disso, foi perguntado se, durante a pandemia e ensino remoto, a 

interação desenvolvida entre docentes e estudantes foi positiva ou negativa, onde 66,7% 

acreditam ter sido positiva e 33,3% negativa. Ao serem questionados se os discentes possuem 

autonomia para promover a aprendizagem sem a mediação presencial do professor, 66,7% 

dos professores afirmaram que não, enquanto 33,3% acreditam que sim. 

Alguns autores (Silva et al., 2021; Gusso, 2020, Appenzeller, et al., 2020) acreditam 

que educar na incerteza e na urgência foi um grande desafio para os docentes, que precisaram 

ressignificar o trabalho pedagógico em todos os níveis. Para esses pesquisadores, a educação 

olho no olho é imprescindível para promover um aprendizado efetivo, sendo que o baixo 

desempenho dos acadêmicos está relacionado à adoção desse modelo de ensino remoto imposto 

pela pandemia. Em sua maior parte, as queixas dos alunos estavam relacionadas a dificuldade 



 

de acompanhar as aulas através das plataformas online, além da instabilidade da internet e da 

falta de interação online entre docentes e discentes. 

Para além da sala de aula, em relação ao ensino remoto durante o isolamento social, 

desejou-se saber se os participantes da pesquisa perceberam o surgimento ou aumento dos 

seguintes sintomas: ansiedade, apatia, desânimo, estresse e insegurança. As respostas foram: 

ansiedade (66,7%), apatia (16,7%) e desânimo (16,7%). Questionou-se ainda sobre os 

obstáculos enfrentados pelos docentes com a implementação do ensino remoto às pressas, 

sendo que o tempo/sobrecarga de trabalho foi mencionado por 66,7% dos participantes, 

seguido pela instabilidade das plataformas online (16,7%) e evasão do Ensino Superior 

(16,7%).  

Tais dados corroboram com o que dizem os autores Hernandes e Rozário (2021, 

p.1360): “dentre os grupos de vulnerabilidades durante a pandemia, os professores 

universitários foram um dos mais afetados por fatores predisponentes negativamente à saúde 

mental”. Os autores reconhecem que essa classe de profissionais precisou lidar com as 

mudanças do ambiente de trabalho, enfrentou dificuldade de adaptação e sobrecarga advinda 

do novo modelo de ensino, sofreu pressão por parte das instituições de ensino, além de lidar 

com questões emocionais e familiares que levaram ao adoecimento.  

 

  



 

CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa objetivou identificar quais foram os desafios educacionais enfrentados 

pelos docentes do curso de Tecnologia em Radiologia durante a pandemia pelo novo 

Coronavírus (COVID-19). A mudança para o ensino remoto emergencial configurou-se como 

um desafio bastante complexo, especialmente em virtude da falta de experiência, sobrecarga de 

trabalho e dificuldades para a utilização de equipamentos tecnológicos. É consenso na literatura 

entre autores que pesquisaram sobre os desafios educacionais durante a pandemia que, mesmo 

com o apoio das instituições de ensino, os professores tiveram que se adaptar rapidamente e se 

desdobrar para promover um ensino de qualidade. 

Considerando-se as limitações da pesquisa, destaca-se que, apesar de haver um número 

considerável de estudos publicados acerca dos desafios educacionais na educação superior 

durante a pandemia, não foram encontradas pesquisas dedicadas à docência na área da 

Radiologia. Cabe salientar que a pandemia veio reafirmar o papel fundamental da Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem na linha de frente do combate à COVID-19, sendo que muitos 

profissionais se dedicam à área da docência e atuam também em clínicas e hospitais, 

qualificando-se como verdadeiros heróis. Como oportunidade de trabalhos futuros, sugere-se a 

realização de estudos com uma amostra maior de docentes, tanto da área da Radiologia, quanto 

de outras áreas da saúde com vistas a preencher lacunas de conhecimento e contribuir para a 

valorização desses profissionais. 
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