Editorial
A ação pedagógica, para Pimenta e Lima (2008), denomina as atividades efetivadas pelos
professores no contexto escolar, e têm por finalidade a efetivação do ensino e da aprendizagem,
pelos educadores e educandos.
Nas palavras de Tardif (2002, p.221), “[...] a fim de aprender, os estudantes devem tornar-se,
de uma maneira ou de outra, os atores de sua própria aprendizagem”. Para ele é importante uma
parceria dos estudantes e a interação pedagógica, como método, através do qual, “[...] se articulam
e ganham sentido todos os saberes do docente [...]” (TARDIF, 2002, p. 221).
Dessa forma, esta edição especial da Revista Humanidades & Inovação buscou observar
através dos seus textos nos seus dois volumes, os eixos constituintes da prática pedagógica, desde
o trabalho cotidiano dos educadores com os educandos, até as investigações e avaliações do
contexto, no qual esse trabalho se desenvolve.
O diferencial é que esse contexto se deu no momento pandêmico que acometeu o
mundo desde março de 2019, até o presente momento, o que nos foi imposta uma mudança
de comportamento, no sentido social (distanciamento), no sentido da saúde (higienização mais
completa e novos hábitos e cuidados), no sentido educacional (novas formas de ensinar estando
distante das escolas).
Nesse sentido esta edição buscou apresentar aqui as diversas pesquisas e reflexões que
compõem esse número, além dos relatos de experiencias deixando claro que com a pandemia foi
possível ensinar e aprender com ela.
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Desejamos uma profícua leitura e reflexão sobre a temática.

