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RESUMO 

 

A Universidade do Estado do Amazonas – UEA no ano de 2001, criou um modelo de educação 

denominado de Sistema Presencial Mediado por Recursos Tecnológicos - SPMRT, que faz uso 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC para transmissão de suas aulas 

em tempo real através de um estúdio de televisão via satélite com canal de internet dedicado 

para salas de aula distantes geograficamente. Portanto, configurou-se em um modelo híbrido 

que reúne as características dos cursos presenciais e da Educação a Distância - EaD ao mesmo 

tempo, porque, o fato de as aulas serem transmitidas em tempo real, requer a presença do aluno 

em sala de aula no mesmo horário da transmissão, o que vai de encontro ao conceito de EaD, 

que preconiza que a EaD não pode determinar tempo e lugar para as atividades acadêmicas. 

Logo, o modelo traz consigo, no que diz respeito à interação e as relações interpessoais, 

características peculiares aos dois modelos, presencial e EaD. Isto posto, o objetivo da pesquisa 

é analisar os processos de interação e suas influências nas relações interpessoais e de que modo 

elas influenciam nas atividades acadêmicas, na ambiência de um curso desenvolvido através de 

um sistema de educação presencial mediado por recursos tecnológicos. Para a realização da 

pesquisa foi feito um estudo de campo com dois cenários distintos (municípios com 

características diferentes) dentro da mesma ambiência do SPMRT. Como resultado da pesquisa, 

observou-se que o sistema por si só, traz desde sua concepção uma ênfase na utilização de 

recursos tecnológicos diferenciada, tendo suas preocupações voltadas ao cumprimento das 

formalidades como transmissão das aulas, cumprimento dos horários, prazos, e ministração de 

todo conteúdo programático. Além disso, o sistema apresenta alguns aspectos a serem 

considerados na prestação de suporte acadêmico aos professores assistentes. Estes, em alguns 

casos, ficam isolados em seus municípios, tendo que desempenhar, além de suas próprias 

funções, o papel de professores titulares, na ministração de aulas, e de coordenadores, na 

resolução de problemas de ordem administrativa e ou encaminhamentos necessários para tal. 

Desse modo, observou-se que a própria estrutura tecnológica bem como a organização 

administrativa e operacional atendem parcialmente as necessidades dos vários sujeitos nos 

quesitos comunicação e interação, prejudicando assim a construção e manutenção das várias 

relações possíveis e por consequência influenciam nas atividades acadêmicas do curso 

investigado. 

 

 

Palavras-chave: Educação Mediada por Tecnologia – Relações Interpessoais e Aprendizagem 

- Relações Interpessoais e Afetividade - Interações com uso da Tecnologia - 

Afetividade na Educação Mediada por Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In 2001, the Amazonas State University created a model of education named In-Class System 

Mediated by Technological Resources. This system makes use of Digital Technologies of 

Information and Communication to broadcast its classes live through a television studio via 

satellite with an Internet channel dedicated to classrooms which are geographically distant. 

Therefore, a hybrid model was set up. This model combines the characteristics of in-class 

courses with Distance Education because as the classes are broadcast live, the presence of the 

student is necessary in the classroom at the same time as the classes are being broadcast. This 

fact goes against the concept of Distance Education, which advocates that this model of 

education must not determine the time and place for academic activities. Hence, Distance 

Education contains characteristics which are peculiar to both models, in-class and distance, 

when it comes to interactions and interpersonal relationships. Having considered that, the aim 

of this research is to analyze the processes of interaction and their influences in interpersonal 

relationships, as well as how influential they are in academic activities, in an environment where 

a course developed through a system of in-class education and mediated by technological 

resources is taking place. In order to conduct this research, a field study in two municipalities 

with different characteristics but in the same In-Class System Mediated by Technological 

Resources environment has been done. As a result, it has been noticed that the system itself has, 

since its conception, focused on using differentiated technological resources and it has been 

mostly concerned about meeting formalities such as classes broadcast, punctuality, meeting 

deadlines and teaching the whole program content. Moreover, the system presents some aspects 

to be considered when it comes to giving support to the assistant teachers. In some cases, they 

remain isolated in their municipalities, having to perform, besides their own functions, also that 

of a full teacher, when giving classes, and that of a coordinator, when solving problems of an 

administrative nature or forwarding whatever is necessary to solve them. That way, it has been 

noticed that the technological structure itself, as well as the administrative and operational 

organization, only partially meet the needs of the several individuals in aspects like 

communication and interaction. So, they end up affecting the construction and preservation of 

several likely relationships and, as a consequence, they influence the academic activities of the 

course which has been investigated. 

 

Key words: Education Mediated by Technology – Interpersonal Relationships and Learning - 

Interpersonal Relationships and Affectivity – Interactions with the use of Technology – 

Affectivity in Education Mediated by Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ponto de partida deste trabalho se dá com a visão sobre a educação e do próprio 

mundo ao meu redor, tendo a certeza que não são mais as mesmas, em razão da certeza de que 

“posso” fazer muito mais pela educação e, “não posso” mais ficar de braços cruzados diante 

das inquietações que outrora não me pertenciam.  Tais mudanças de pensamentos e atitudes 

tiveram como ponto de partida o ingresso no programa de Pós-Graduação, Doutorado em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP.  

Minha carreira acadêmica toda teve como alicerce os conceitos e práticas advindos 

da grande área de “Exatas”, com graduação em computação e mestrado em Engenharia Elétrica, 

onde sempre tive inquietações e questionamentos que nunca foram sanados nas literaturas 

inerentes a grande área de origem. Então, de que mudanças estou falando? O relato a seguir, 

nada mais é do que a tradução do estado de espírito em que me encontro e mostra uma reflexão 

a respeito das mudanças de pensamentos e atitudes que ocorreram a partir do ingresso no 

programa já mencionado e a forma como os diversos temas foram sendo debatidos e levaram a 

compreensão a respeito da temática “currículo”. 

 

O currículo como agente transformador de pensamentos e atitudes 

 

O termo “currículo” para pedagogos, filósofos e educadores é um termo que é 

comum e bastante familiar, já para profissionais de outras áreas ele não é comum e é quase que 

desconhecido. Após quatro anos, e tendo a experiência de conviver com professores, 

educadores e acadêmicos no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, que em suas falas 

repetem os ensinamentos de “Paulo Freire”, não posso mais continuar com o mesmo discurso 

e nem me omitir de expressar as mudanças ocorridas.  

Poderia aqui relatar inúmeras experiências vividas e que serviriam de contexto para 

exemplificar as diversas vezes em que me faltaram conhecimentos das questões a respeito de 

currículo, no entanto me limito a relatar somente dois fatos.  
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O primeiro fato ocorreu em meados do ano de 2009, quando já professor da 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA e coordenador do curso de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas – TADS, ofertado através do Sistema Presencial Mediado por 

Recursos Tecnológicos – SPMRT (que será descrito com detalhes no capítulo 2) tive que fazer 

visitas aos municípios onde existiam turmas do referido curso. Em um município chamado “São 

Gabriel da Cachoeira - SGC” localizado no extremo norte do país, fazendo fronteira com a 

Colômbia, num local denominado de “cabeça do cachorro” por causa do formato no mapa do 

Brasil, assisti a uma aula que estava sendo ministrada em Manaus e transmitida via satélite para 

o município, em que o professor passava uma atividade para ser desenvolvida em sala de aula, 

localmente.  

A questão era elaborar um algoritmo, programa ainda não codificado, que realizasse 

a troca de um pneu de carro, aparentemente uma questão simples de ser resolvida, se não fosse 

o contexto. Naquela turma, nenhum aluno possuía carro, o meio de transporte mais usado na 

cidade era a bicicleta e muitos eram de etnias indígenas, cujos transportes mais comuns eram 

as canoas, que os transportavam das comunidades até a cidade. No momento do fato, confesso 

que não soube o que fazer, só me senti impotente diante dele. Hoje fazendo uma análise, vejo 

que o professor utilizava uma literatura com exemplos muito comuns nas cidades desenvolvidas 

e tão distantes da realidade do município de SGC. Esse momento foi muito importante na minha 

carreira como docente, a partir dali entendi que muitos conhecimentos me faltavam, não da área 

de formação, mais sim da área pedagógica e de educação. Faltava-me a compreensão do termo 

currículo e a imersão dele nos subtemas diversidade, contexto, cultura e todos os sujeitos que 

interferem e por eles são afetados. 

Quando a criança, jovem ou adulto, entra na instituição educativa, sua experiência ali, 

o que lhe é ensinado torna-se constitutivo de sua pessoa, modificando-a 

continuamente. Isto significa que todo e qualquer processo de ensino aprendizagem 

se insere em um contexto mais amplo de constituição da pessoa, porque a 

aprendizagem na escola não se efetua como um processo paralelo e dissociado de 

outras vivências e de outras instâncias de apreensão e compreensão da realidade. A 

ação de construir conhecimento na escola envolve o educando, o educador e o 

conhecimento, formalmente, organizado. Esta ação, todavia, insere-se no contexto 

sociocultural, uma vez que a escola não existe como instituição independente. Inserida 

no tecido social, a escola tem uma dimensão política que reflete na dinâmica da sala 

de aula e, evidentemente, na formação do ser humano. (LIMA, 2007, p. 43). 

O segundo e não menos importante, se deu já nas dependências da PUC-SP, quando 

em um dos corredores passei a ouvir um debate que acontecia em uma roda de alunos, a 

discussão era sobre “como ministrar uma boa aula”, vários depoimentos foram feitos e, um em 



16 

 

especial me chamou atenção, a fala do aluno era: “temos que pensar só na aula, esquece a escola 

e todo o resto...”. Nesse momento quase não me contive e por pouco não pedi a palavra, num 

ato de revolta sai de perto indignado com tamanho absurdo “como pode alguém falar em aula 

e esquecer todo o resto?” Momentos depois me dei conta do que realmente acontecera, após 

dois anos e meio debatendo e refletindo as questões do currículo, finalmente não estava mais 

alheio as questões essenciais da educação e também percebi que a “vida boa” acabara, as 

inquietações que entendia serem somente dos pedagogos, filósofos e educadores em geral, 

agora também eram minhas... Que bom!    

Após quatro anos debatendo as questões relacionadas ao currículo, o entendimento 

de conceitos como aprendizagem e conhecimento me deram suporte para compreender o estágio 

de amadurecimento em que me encontro e a partir dessa compreensão poder intervir em 

fatos/acontecimentos do cotidiano tanto na vida privada quanto profissional. Esse processo de 

amadurecimento me faz olhar para trás e enxergar as mudanças já ocorridas, no entanto a 

compreensão do termo e toda sua abrangência só reforça a convicção de que o currículo, em 

uma visão mais ampla, é tido como uma construção cultural de práticas educativas ao longo da 

vida, assim o currículo não pode ser compreendido como algo que apresenta uma única forma 

ou que tem abrangência em apenas um seguimento. O currículo tem atuação nas áreas: sociais, 

culturais, étnicas e políticas ultrapassando a fronteira pedagógica.  

O homem desenvolve relações entre ação e reflexão por meio da experiência concreta, 

“Não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade” – relação que se 

cria quando o homem compreende sua realidade e a transforma. Por sua vez, ao 

transformar sua realidade, o homem se modifica, modificando sua ação e sua reflexão 

em um processo dialético. Portanto educação é uma busca constante do homem, que 

deve ser o sujeito de sua própria educação. O homem “não pode ser o objeto dela, por 

isso ninguém educa ninguém”. (FREIRE, 1979, p. 55). 

Dessa forma, o texto aqui apresentado mostra as várias relações construídas a partir 

do conhecimento do termo “currículo” com as experiências já vividas bem como a compreensão 

dos fatos vistos de outras perspectivas e as mudanças de pensamentos e atitudes e, a partir daí 

refletir e entender que a compreensão de currículo, se entendido, no significado em toda sua 

amplitude, pode/deve ser capaz de transcender barreiras culturais, de contexto, diversidades, 

raça, crença, ideais políticos e religiosos para transformar o homem em um ser cada vez melhor. 
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Primeiras experiências na docência superior e as inquietações na área de educação 

 

No início de 2001, já graduado em Informática, com uma especialização em 

Desenvolvimento de Sistemas e com a carência de profissionais habilitados a atuarem na 

docência, característica ainda persistente nos dias atuais na região norte do país, iniciei minha 

carreira na docência superior na Universidade Federal do Amazonas-UFAM como professor 

substituto, passando ainda por três universidades particulares, Universidade Paulista-UNIP, 

Universidade Luterana do Brasil-ULBRA e Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação-

FUCAPI até ingressar na Universidade do Estado do Amazonas-UEA, permaneci até o fim de 

2011 e só saí para assumir o cargo de professor da Universidade do Estado de Roraima-UERR, 

onde me encontro atualmente. 

   Em todas as instituições mencionadas pelas quais passei, desempenhei a função de 

professor de cursos da área relacionada às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

- TDIC, mas foi na UEA, onde permaneci maior tempo e tive a oportunidade de participar do 

grupo que planejou e implantou o Sistema Presencial Mediado por Recursos Tecnológicos–

SPMRT, inicialmente contribuindo para o processo com os conhecimentos da área tecnológica, 

até assumir a coordenação do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

– TADS, nessa modalidade.  

Na época, além do curso TADS, eram oferecidos pela UEA nessa modalidade os 

cursos superiores de Licenciatura em Matemática, Pedagogia Indígena, Educação Física, 

Ciências Contábeis, Ciências Políticas, além de já ter formado mais de 16.000 (dezesseis mil) 

alunos no Programa de Formação Docente-PROFORMAR. Ainda nessa ocasião, enfrentei 

vários problemas de ordem administrativas e educacionais, mas os referentes às questões 

educacionais foram os que mais me incomodaram por não ter em minha formação os 

conhecimentos adequados. Para sanar os problemas que surgiram na época foram tomadas 

medidas/decisões que hoje vejo de outra forma e com certeza faria diferente. A partir dessa 

experiência, passei a buscar respostas que viessem a sanar minhas inquietações a respeito das 

questões da área de Educação. 

No ano de 2008 entrei para o Programa de Mestrado em Engenharia Elétrica da 

Universidade de São Paulo-USP e abordei em minha dissertação a infraestrutura tecnológica 

do SPMRT e mais uma vez, durante a permanência no programa surgiram várias inquietações 
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referentes às questões educacionais, mas que não puderam ser respondidas ou estudadas devido 

ao tempo e a linha de pesquisa em que estava participando no referido programa.  

Conclui o mestrado em setembro de 2010 e senti que uma lacuna havia 

permanecido, porque queria estudar mais afundo o SPMRT, não sob o ponto de vista da sua 

infraestrutura tecnológica e sim as questões educacionais que envolviam o modelo, uma vez 

que durante o período em que atuei como professor/coordenador de um curso ofertado através 

dessa modalidade. Percebi a existência de alguns problemas que mereciam uma atenção 

especial e estudá-los, a fim de compreendê-los, sem dúvida poderia contribuir para a melhoria 

do modelo. Sendo assim, segue a problemática deste trabalho.  

 

Problema de pesquisa 

 

O SPMRT é um modelo educacional concebido com a finalidade principal de 

propiciar a superação das distâncias e as dificuldades de acesso existentes na região amazônica, 

buscando prover ensino público de qualidade. Esse modelo é fundamentado no tripé - recursos 

tecnológicos, recursos humanos e procedimentos didáticos pedagógicos específicos.  

O SPMRT é um Sistema híbrido de educação, reunindo características típicas do 

modelo convencional presencial e ao mesmo tempo incorpora muitas características da EaD. 

No SPMRT as aulas são ministradas a partir de um estúdio de televisão e transmitidas em 

horários determinados em tempo real para as salas de aula remotas distribuídas em todo o 

Estado do Amazonas. Essa característica requer frequência diária do aluno em sala de aula e 

por consequência nas dependências dos polos da Universidade nos municípios, onde existe 

infraestrutura adequada para recepção da aula com equipamentos apropriados. No entanto, após 

o término da transmissão da aula, os vários sujeitos (alunos, professores, coordenação) que 

integram um curso ofertado através dessa modalidade, perdem de certa forma o contato, pela 

falta de recursos, meios ou estratégias que promovam uma comunicação e interação entre eles 

e por consequência favoreçam as relações interpessoais no âmbito do curso, ou seja, assim que 

os equipamentos que permitem a transmissão/recepção da aula são desligados, esses sujeitos 

perdem o contato entre si passando a usufruir novamente dessa ambiência somente no dia 

seguinte, no horário da transmissão da aula, permanecendo isolados em seus municípios. 

Situação que torna o momento da aula a única oportunidade para tratarem dos diversos temas 

acadêmicos, administrativos ou pessoais. Surge assim, a seguinte questão de investigação: 
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como se da as interações e quais as suas contribuições para o fortalecimento das relações 

interpessoais e se a afetividade está presente nessas relações de modo a favorecer o processo 

ensino aprendizagem no âmbito de um curso ofertado através do SPMRT? 

 

Justificativa 

 

Nos últimos anos o avanço das TDIC mudou os conceitos de ensino e de trabalho. 

Na região norte do país a dificuldade de locomoção por falta de rodovias, grande extensão 

territorial, baixa densidade demográfica e o subdesenvolvimento secular imposto à população, 

torna a tarefa de ofertar uma educação de qualidade, uma missão muito mais complexa. Além 

disso, as limitações de infraestrutura e as características regionais, com grande parte da 

população localizada em regiões distantes das capitais, permanecendo em meio à floresta, sendo 

a maioria de descendência indígena, com culturas diferenciadas e com dificuldades de 

utilização das TIDC, agravam ainda mais esse quadro.  

Logo, um estudo que possa investigar e apresentar propostas de melhorias para um 

curso ofertado através de um sistema de educação implantado em um local que, pelas 

características regionais, apresenta-se como uma solução viável e em pleno funcionamento 

desde o ano de 2001, que já beneficiou mais de 20 (vinte) mil alunos, será de grande valia e 

contribuirá substancialmente para o desenvolvimento sociocultural da região, uma vez que 

poderá servir de referência para a melhoria do modelo.  

Já a contribuição científica da pesquisa está no fato de que o SPMRT apesar de estar 

em plena atividade à mais de 14 (quatorze) anos e apresentar números expressivos de alunos já 

beneficiados, até o presente, não se tem claramente descritos, identificados e em consequência 

institucionalizados os processos de interação na ambiência dos cursos ofertados através do 

sistema, já que o referido sistema aparentemente tem tratado as questões de interação dentro de 

sua ambiência sob a ótica tecnicista, não enfatizando as questões interpessoais. Logo, esse 

estudo poderá motivar outros pesquisadores a enveredar por caminhos correlatos, estudando o 

sistema não somente sob o ponto de vista tecnológico e com isso apresentar soluções que o 

tornem uma ferramenta de inclusão social com característica mais humanista. Na sequência, 

seguem os objetivos da pesquisa.   
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Objetivo geral 

 

Analisar os processos de interação e as relações interpessoais na ambiência de um 

sistema de educação presencial mediado por recursos tecnológicos. 

Objetivos específicos 

 

- Identificar como ocorrem os processos de interação entre os vários sujeitos no 

âmbito do SPMRT.  

- Averiguar se esses processos de interação ou a falta deles interferem nas relações 

interpessoais no âmbito do SPMRT. 

- Averiguar se a afetividade nas relações interpessoais na ambiência do SPMRT 

influencia no processo ensino aprendizagem. 

 

Organização da Tese 

 

A presente Tese está organizada em quatro capítulos, considerações finais e 

referências bibliográficas, descritos posteriormente, além desta introdução que versa sobre o 

caminho percorrido pelo pesquisador até chegar ao Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, mostrando as 

transformações ocorridas tanto na vida privada, quanto na vida acadêmica após o estudo do 

termo “currículo”.  Nesse capítulo, também são apresentados o problema de pesquisa, 

justificativa e os objetivos geral e específicos. 

O primeiro capítulo mostra o cenário geral da pesquisa, o Estado do Amazonas, e 

suas características mais peculiares, enfatizando a maneira como o Estado promove educação 

superior pública, com uma atenção especial para as ações da Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA. Em seguida é mostrada a concepção do Sistema Presencial Mediado por 

Recursos Tecnológicos – SPMRT e sua expansão para o Ensino Médio através do Centro de 

Mídias da Secretaria de Educação do Estado.  

O segundo capítulo apresenta o curso de Licenciatura em Educação Física ofertado 

através do SPMRT. Nesse capítulo, são descritas as características pedagógicas, sua 
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infraestrutura, corpo docente, municípios agraciados com turmas, bem como sua caracterização 

de “projeto especial de ensino” sob demanda, com início e término previstos. 

O terceiro capítulo traz o referencial teórico que ajudou a embasar, fundamentar e 

dar consistência a toda pesquisa. Assim, foi feito um apanhado de referências que tratassem das 

temáticas: interação e as relações interpessoais, a influência das relações interpessoais na 

aprendizagem, a presença da afetividade nas relações interpessoais e como ela interfere na 

aprendizagem e por fim, as interações como uso das TDIC. 

O quarto capítulo versa sobre a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, trazendo conceitos de autores de referência sobre a pesquisa qualitativa, com ênfase 

para as características do estudo de campo, seus tipos de coleta de dados e análise dos dados 

coletados. 

O quinto capítulo apresenta a análise feita a partir da triangulação e relação entre 

os dados coletados nos dois cenários da pesquisa bem como da observação feita junto a 

coordenação e estúdio de televisão, assim como os dados coletados durante a pesquisa 

documental.  

Por fim, após uma análise feita através da triangulação e relação dos dados e das 

evidências, foram feitas as considerações finais.  
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CAPÍTULO I 

 

1 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO AMAZONAS E O SPMRT 

 

Este capítulo mostra as características do Estado do Amazonas (cenário da 

pesquisa), principalmente no que diz respeito à extensão territorial, vias de acesso e 

infraestrutura tecnológica, que se configuram como fatores limitantes no processo de gestão da 

educação. O presente capítulo mostra ainda como o ensino superior público é ofertado, dando 

ênfase para as ações do governo com a criação da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 

que por sua vez criou e implantou um sistema de educação baseado nas Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação - TDIC, alcançando os 62 (sessenta e dois) municípios do 

Estado, além do Centro de Mídias da Secretaria de Educação e Cultura que se aproveitou da 

experiência da UEA em relação ao sistema criado e o expandiu para o ensino médio, 

demonstrando com isso, a massificação do SPMRT em todo Estado do Amazonas.  

 

1.1 O Estado do Amazonas 

 

O Estado do Amazonas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE do ano de 2010, é o maior estado brasileiro em extensão territorial, 

superando a soma dos territórios das regiões Sul e Sudeste. Situado ao Norte do território 

brasileiro, possui uma extensão territorial de 1.559.148,890 Km², possui 62 municípios, uma 

população de 3.483.985 habitantes, e uma taxa de crescimento de 2,15 entre os anos 2000 e 

2010, o que demonstra um elevado índice de crescimento populacional, porém, continua com 

uma baixa densidade demográfica, em torno de 2,21 habitantes por quilômetro quadrado 

(hab/km²), tem como capital a cidade de Manaus.  

O nome “Amazonas” foi originalmente dado ao rio que banha o estado, pelo capitão 

espanhol Francisco Orellana, quando ao descê-lo em todo seu cumprimento, em 1541, “no 

percurso deparou-se com lendárias índias guerreiras Amazonas, que deram nome ao grande rio” 

Collyer (1998, p.27). 

O Estado do Amazonas possui como vias principais de transportes seus rios que 

formam sua malha hidrográfica, como pode ser visto na figura 1. O Rio Amazonas é o principal 
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deles, seus principais afluentes são: Negro, Japurá, Içá, Javari, Juruá, Solimões, Purus, Madeira 

e Aripuanã. 

Figura 1: Redes de Transportes no Estado do Amazonas. 

 
Fonte: brasil-turismo (www.brasil-turismo.com) 

 

A Bacia Hidrográfica do Amazonas é uma verdadeira rede hidroviária, com seus 

rios caudalosos e navegáveis, sobre os quais os barcos e navios percorrem as distâncias em 

horas ou dias, promovendo assim a integração entre os municípios do estado do Amazonas, 

configurando-se no principal meio de transporte de pessoas e produtos. Em geral os municípios 

acompanham as margens dos rios no estado e, por isso, são chamados de “população 

ribeirinha”. 

O Estado do Amazonas possui como características naturais, parte da Bacia 

Amazônica e parte da densa Floresta Amazônica que, juntas, envolvem o entorno da maioria 

das cidades, isolando naturalmente umas das outras, tornando a mobilidade de seus habitantes 

morosa e difícil, tornando os rios já mencionados as principais vias de locomoção. Assim, no 

Estado do Amazonas como para toda a Região Amazônica os rios representam não só as vias 

de acesso, mas também o estilo de vida de toda uma sociedade, como diz Leandro Tocantins 

em seu livro “O Rio Comanda a Vida”. 

Veias do sangue da planície, caminho natural dos descobridores e dos fenômenos 

atmosféricos, amados, odiados, louvados, amaldiçoados, os rios são a fonte perene do 

progresso, pois sem eles o vale se estiolaria no vazio inexpressivo dos desertos. Esses 

oásis fabulosos tornaram possível a conquista da terra e asseguraram a presença 

humana, embelezam a paisagem, fazem girar a civilização – comandam a vida no 

anfiteatro amazônico (TOCANTINS, 2000, p.278). 
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No Estado do Amazonas 11 (onze) municípios se destacam como os mais populosos 

e concentram a maior parte da população: Manaus, com 1.802.014 habitantes; Parintins, com 

102.033; Itacoatiara, com 86.839; Manacapuru, com 85.141; Coari, com 75.965; Tefé, com 

61.453; Tabatinga, com 52.272; Maués, com 52.236; Manicoré, com 47.017; Humaitá, com 

44.227 e Iranduba, com 40.735. Manaus concentra, portanto, 51,78% da população do Estado 

e a somatória dos 11 (onze) municípios listados chega a um total de 2.449.932 habitantes, o que 

representa 70,3% da população total do Estado. 

Para o IBGE, esses 11 (onze) municípios apresentam as seguintes características: 

Manaus – classificada como metrópole, possui um importante polo industrial e a zona franca; 

Parintins – cidade turística – sedia os Bois-Bumbás, economia baseada na agropecuária e pesca; 

Itacoatiara – polo madeireiro como fator principal de sua economia; Manacapuru - tem na 

agricultura, pecuária, pesca e folclore a base de sua economia; Coari – Exploração de petróleo 

e gás natural; Tefé – Extrativismo vegetal; Tabatinga – Faz fronteira com a Colômbia e tem na 

agropecuária e extrativismo vegetal a força de sua economia; Maués – cidade turística por suas 

praias de água doce, produtor e exportador de guaraná; Manicoré, Humaitá e Iranduba têm suas 

economias baseadas na pesca, extrativismo vegetal e agropecuária. 

No que concerne ainda à economia do Estado do Amazonas, a base desta se dá no 

Polo Industrial de Manaus – PIM, e a Zona Franca, ambos situados na capital, a exploração de 

petróleo e o gás natural na cidade de Coari estão em segundo lugar, seguidos ainda da 

agropecuária e extrativismo vegetal e animal com menor participação. 

Em se tratando especificamente de educação, o IBGE, através do PENAD 2010 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) apresentou os seguintes dados para o Estado do 

Amazonas: de um total de 3.483.985 habitantes, apenas 699.241 frequentavam regularmente o 

Ensino Fundamental; 183.028, o Ensino Médio; 108.753, o Ensino Superior; 2.272, Mestrado, 

e 979, Doutorado. Levando-se em conta somente os índices de habitantes que frequentavam 

algum curso de nível superior e, se comparados esses índices do Estado do Amazonas com os 

índices do Estado do Pará (7.581.051 habitantes), também pertencente à Região Norte, e os 

índices do Estado de São Paulo (41.262.199 habitantes), ambos com população superior, o 

número de habitantes participantes de algum curso de nível superior respectivamente era de 

108.753 (Amazonas), 156.825 (Pará) e 1.540.046 (São Paulo), o que mostra que os índices dos 

Estados do Amazonas e Pará juntos, são inferiores aos índices do Estado de São Paulo. 
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1.2 Educação pública no Estado do Amazonas 

 

Atualmente o Estado do Amazonas, para oferecer educação de nível superior, conta 

com uma Universidade Federal com sede na capital Manaus e em mais 16 núcleos no interior 

do Estado; uma Universidade Estadual presente em todos os municípios da federação e, para o 

Ensino Médio, conta com a Secretaria de Educação e Cultura - SEDUC. 

O Estado do Amazonas torna-se diferente dos outros estados brasileiros 

principalmente no que diz respeito ao clima, vegetação e sua grande extensão territorial de 

difícil acesso, onde os rios são, na grande maioria, os únicos meios de locomoção. Esses fatores 

juntos dificultam, de forma substancial, a tarefa de promover e levar educação de qualidade aos 

62 (sessenta e dois) municípios do Estado. 

Tentando mudar essa realidade, o Governo do Estado estabeleceu, no ano de 2000, 

metas para a educação que viessem a atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

“formar professores”. Nesse sentido foi criada a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, 

e implantado um modelo de educação inovador inicialmente para atender os profissionais da 

educação que já atuavam em sala de aula, mas que ainda não possuíam qualificação profissional 

de nível superior.  

Levando-se em consideração a grande extensão territorial do Estado do Amazonas, 

a escassez de profissionais habilitados a atuarem na docência nos municípios, e visando ainda 

formar profissionais capacitados a suprirem as necessidades locais, optou-se por um modelo de 

educação considerado a distância, fato que, para a região, não era mais uma opção e sim uma 

necessidade, mas que reunisse também características do modelo tradicional presencial.     

O modelo de educação adotado, segundo seus números, não só atingiu as metas 

estabelecidas, como também mudou a forma de promover educação em todo Estado, conforme 

será visto a seguir.   

 

1.3 A Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

 

A Universidade do Estado do Amazonas – UEA - foi instituída no ano de 2001, de 

acordo com seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, essa história começou a ser 
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escrita muito antes, a partir da Universidade de Tecnologia da Amazônia - UTAM, atualmente 

Escola Superior de Tecnologia – EST, criada pelo Decreto Estadual n.º 2.540, de 18 de janeiro 

de 1973, nos termos da Lei Estadual n.º 1.060, de 14 de dezembro de 1972, mantida pela 

Fundação Educacional do Amazonas, com a finalidade de formar, a nível superior, profissionais 

em áreas tecnológicas de todos os ramos do saber, especialmente de Tecnologia da Educação, 

Tecnologia da Saúde, Tecnologia da Administração, Tecnologia da Indústria, Tecnologia do 

Comércio, Tecnologia da Agricultura e Tecnologia da Comunicação. 

Ao iniciar suas atividades, a UEA instalou-se fisicamente na capital e em dois 

municípios do interior do Estado. Na capital, através das Escolas de Ensino Superior, cada uma 

atuando em uma grande área do conhecimento, a saber: Escola Superior de Ciências da Saúde, 

Escola Superior de Ciências Sociais, Escola Superior de Tecnologia, Escola Superior de Artes 

e Turismo e Escola Normal Superior.  

No interior, a UEA instalou-se fisicamente através dos Centros de Estudos 

Superiores e dos Núcleos. Os primeiros centros implantados foram o Centro de Estudos 

Superiores de Parintins e o Centro de Estudos Superiores de Tefé. Posteriormente, foram 

implantados os Centros de Estudos Superiores de Itacoatiara, Tabatinga, Lábrea e São Gabriel 

da Cachoeira. Nos Centros e Estudos Superiores os cursos são de oferta regular. 

Os Centros possuem corpo docente, infraestrutura física e equipamentos próprios. 

Já os Núcleos de Ensino Superior são miniestruturas físicas que suportam os cursos de 

graduação não regulares (oferta especial). Atualmente, a UEA dispõe de 10 Núcleos de Ensino 

Superior. 

Os avanços na tecnologia da informação e da comunicação ajudaram a UEA a 

enfrentar as distâncias geográficas e as dificuldades de comunicação e de acesso a comunidades 

cujo trajeto pode exigir vários dias de viagem de barco, num estado que ocupa 18% do território 

nacional. Uma área com um milhão e meio de quilômetros quadrados de florestas cortadas por 

alguns dos maiores rios do mundo, constituindo-se em um grande desafio.  

Esse desafio começou a ser vencido a partir do desenvolvimento de uma 

modalidade de ensino, pautado nas TDIC, de modo a possibilitar a transmissão de aulas via 

satélite dos estúdios da UEA, em Manaus, para estudantes de várias comunidades amazonenses, 

em tempo real, com a mesma qualidade de áudio e vídeo para todos os locais atendidos. Foi 

com essa modalidade de ensino, denominada de Ensino Presencial Mediado por Recursos 
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Tecnológicos - SPMRT que a UEA passou a enfrentar as distâncias e as dificuldades de 

logística, características da Região Amazônica, e que graduou em uma década mais de 20.000 

(vinte mil) alunos em todo o Estado. 

Dessa forma, logo no seu primeiro ano de existência, a UEA que já nasceu 

interiorizada, criou o programa de formação e valorização dos profissionais da educação 

“PROFORMAR”, através do SPMRT.   

 

1.4 O PROFORMAR: primeiro curso ofertado através do SPMRT 

 

O PROFORMAR teve início em 2001, com o exame vestibular em todos os 

municípios do interior do Estado, e concluiu sua segunda fase em setembro de 2008. No dia 30 

de julho de 2005, por intermédio de uma rede de TV, realizava-se a Colação de Grau de 7.150 

(sete mil, cento e cinquenta) alunos das turmas espalhadas nos 62 (sessenta e dois) municípios 

do Estado do Amazonas. Alves (2008) ressalta que essa foi a maior formatura de graduação que 

se tem notícia, feita no mesmo dia, na mesma hora, em espaço geoGráfico tão disperso.  

Esse projeto, em sua primeira versão, tinha por objetivo formar 4.962 professores, 

sendo 1.729 na capital, Manaus, e 3.233 no interior do estado em seus 62 (sessenta e dois) 

municípios. O custo estimado para a iniciativa era de cerca de 6 mil dólares para a formação de 

cada professor. De imediato foram identificados três sérios obstáculos para a plena execução 

do projeto nas palavras do Professor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, Pró-Reitor de Ensino 

de Graduação da UEA à época. 

1) Era impossível organizar turmas em todos os municípios em razão do pequeno número de 

professores existentes em alguns deles. Por essa razão, o projeto previa a constituição de turmas 

em 45 municípios, devendo os professores dos demais 16 municípios frequentarem o curso em 

outra localidade, ficando, assim, obrigados a se afastarem de seus domicílios durante a 

realização do curso (3 meses ao ano, pelo período de 3 anos).  

2) Logística complicada na região. O acesso a expressivo número de sedes administrativas é 

restrito aos barcos, uma vez que nem todas possuem linha regular de avião, nem pista de pouso, 

e raríssimas dispõem de estradas. Não havendo professores em número suficiente para atender 

a cada turma, torna-se necessário deslocar o professor de um município para outro após cada 

disciplina. Tal operação é impensável em curto espaço de tempo. O deslocamento de 
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professores de um município para outro eleva demasiadamente os custos operacionais. Na 

maioria dos casos, os professores precisam retornar à Manaus, para daí dirigirem-se a outro 

município. O frete de avião, às vezes, é a única solução.  

3) Dificuldade de acompanhamento e supervisão dos trabalhos docentes e discentes nos 

municípios de mais difícil acesso. A falta de acompanhamento e de controle tem sido uma das 

dificuldades mais preocupantes dos cursos presenciais que funcionam em localidades distantes, 

desprovidas de infraestrutura necessária para esse tipo de trabalho. 

Barbosa e Ramos (2008) lembram que apesar de todas as dificuldades logísticas, 

financeiras e burocráticas o PROFORMAR foi adiante e atendeu 9.037 (nove mil e trinta sete) 

professores, sendo 1.887 (um mil oitocentos e oitenta e sete) para a capital e 7.150 (sete mil, 

cento e cinquenta) para o interior, diminuindo o custo médio gasto para formação de cada aluno 

para aproximadamente US$ 1.937,00 (um mil novecentos e trinta e sete dólares), bem inferior 

aos US$ 6.000,00 (seis mil dólares) estimados inicialmente. Barbosa e Ramos (2008) lembram 

ainda, que o PROFORMAR I deixou a infraestrutura pronta para ser utilizada, tanto para o 

PROFORMAR II, quanto para os demais cursos que vêm se beneficiando de todos os 

equipamentos, pessoal capacitado em roteirização, artes, produção de material televisivo e 

professores formados para atuarem na docência através do SPMRT, além da experiência 

pedagógica adquirida. 

Aproveitando-se da experiência do PROFORMAR I e II, outros programas foram 

criados: “Especialização em Gestão Escolar”; “Especialização em Educação Matemática”; 

“Licenciatura em Matemática”; “Licenciatura em Educação Física” e Graduação em 

“Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas” e “Ciência Política” até o ano de 

2010, beneficiando mais de 20.000 (vinte mil) alunos em todo o estado, e atualmente, os cursos 

que estão sendo ofertados através do SPMRT são num total de 15 (quinze) como mostrado na 

figura 2, sendo 3 (três) tecnológicos, 7 (sete) licenciaturas e 5 (cinco) bacharelados: 

Tecnológicos (Gestão Pública, Logística, Tecnologia em Agrimensura); Licenciaturas 

(Ciências Biológicas, Letras: Língua Portuguesa, Geografia, Educação Física, Matemática, 

Pedagogia, Pedagogia Intercultural Indígena) e Bacharelados (Arqueologia, Direito, Saúde 

Coletiva e Ciências Econômicas, Educação Física). 
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Figura 2: Cursos ofertados atualmente pela UEA através do SPMRT 

 

Fonte: Site da UEA (www.uea.edu.br) 

A experiência e os resultados obtidos pela UEA através do SPMRT chamaram a 

atenção do Governo do Estado do Amazonas, que logo resolveu expandir o sistema educacional 

para o Ensino Médio através da Secretaria de Educação do Estado, visto com mais detalhes a 

seguir. 

 

1.5 Expansão do SPMRT através da SEDUC-AM 

 

A criação da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC-AM) 

ocorreu no ano de 1946, através da Lei nº 1.596, de 05/01/1946, com denominação de Diretoria 

Geral do Departamento de Educação e Cultura. Com a Lei nº 12, de 09/05/1953, sofreu a 

primeira alteração em sua nomenclatura, recebendo o nome de Secretaria de Educação, Cultura 

e Saúde. Ainda no mesmo ano, com a Lei nº 65, de 21/07/1953, recebeu a denominação de 

Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social. Após dois anos, sob a Lei nº 108, de 

23/12/1955, recebe o nome de Secretaria de Educação e Cultura. Nova alteração só ocorreu 46 

anos mais tarde, com a Lei nº 2.032, de 02/05/1991, quando recebe o nome de Secretaria de 

Estado da Educação, Cultura e Desporto. 

A denominação atual, de Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino 

(SEDUC) veio com a Lei nº 2.600, de 04/02/2000. 

http://www.uea.edu.br/
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Segundo Melo Neto (2012) a SEDUC-AM, além de atuar no ensino presencial 

regular, se aproveitou da experiência do SPMRT implantado inicialmente na UEA, e a partir 

do ano de 2007 criou o Centro de Mídias (localizado na cidade de Manaus), responsável pela 

transmissão das aulas das três séries do Ensino Médio, tendo como resultado inicial, 10.000 

(dez mil) alunos em 42 municípios que puderam continuar seus estudos e cursar o 1º ano do 

Ensino Médio e, a partir de 2009, esse número ultrapassou os 25.000 (vinte e cinco mil) alunos 

de 62 (sessenta e dois) municípios beneficiados pelo modelo.  

 

1.6 O Centro de Mídias: massificação do SPMRT no Estado do Amazonas 

 

Segundo Melo Neto (2012), em 2004, a SEDUC-AM iniciou um levantamento de 

demanda escolar nos municípios amazonenses e constatou que muitos alunos, residentes nas 

comunidades rurais, concluíam a segunda etapa do Ensino Fundamental e não davam sequência 

aos seus estudos. Isso acontecia porque o modelo da educação tradicional não conseguia atender 

a demanda desses alunos, as escolas que ofereciam o Ensino Médio eram, na sua maioria, 

localizadas nas sedes municipais, em razão da concentração demográfica. As comunidades, em 

geral dispersas, estavam excluídas de vários serviços públicos pela dificuldade de acesso às 

zonas urbanas. A partir dessa constatação, o Governo do Estado do Amazonas buscou 

aproveitar o acúmulo das experiências anteriores de formação de professores com a 

metodologia presencial mediada por tecnologia. 

O Centro de Mídias foi apresentado como projeto, pela Secretaria de Educação e 

Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas em 2005, para receber recursos federais como 

Projeto de Implantação do Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica. O projeto 

previa o atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais de caráter obrigatório, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e da Legislação Educacional vigente, garantindo ao aluno 

das comunidades rurais dos municípios amazonenses o acesso à última fase da Educação 

Básica, direito atribuído a todo aluno brasileiro. O projeto oferecia o Ensino Médio com 

metodologia diferenciada, inovadora, implantação da rede de serviços de comunicação 

multimídia (dados, voz e imagem) e autonomia para atender, em sua primeira fase, 2007/2008, 

os 62 (sessenta e dois) municípios em 200 (duzentas) comunidades, com 300 (trezentas) turmas 

e 9.000 (nove mil) alunos, com vigência enquanto houvesse demanda. 
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Desde sua concepção o projeto se distanciou de outra solução amplamente utilizada 

na expansão do Ensino Médio no norte do país, o Ensino Modular. O Sistema Educacional 

Modular de Ensino é adotado em grande parte do Estado do Pará, segundo maior Estado da 

Região Norte, e com maior população. Consiste em um sistema escolar de grade disciplinar 

apresentada em blocos, concentrados, de forma a aproveitar ao máximo a presença do professor 

de cada disciplina na escola da comunidade rural. Ou seja, é ministrada disciplina por disciplina, 

com lapsos de tempo, variando com a região do estado, de acordo com a disponibilidade de 

professores.  

O Ensino Modular tem a mesma motivação do Centro de Mídias de Educação, qual 

seja, evitar que o aluno que conclua a primeira fase do Ensino Fundamental na área rural, tenha 

de deixar sua comunidade e família para cursar o Ensino Médio. O Ensino Modular, 

reconhecendo sua contribuição para a região, é uma solução que acaba por privilegiar o 

enfrentamento das dificuldades logísticas e o investimento possível do Estado para a 

universalização do Ensino Médio, em detrimento da qualidade do ensino. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo 

censo de 2000, o Estado do Amazonas cumpria o atendimento escolar de 33.827 (trinta e três 

mil, oitocentos e vinte e sete) dos 204.462 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e 

seis) jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, considerada legalmente regular para cursar o Ensino 

Médio. Portanto, a taxa de atendimento escolar era de 16.5%, ressaltando-se que no ensino 

médio encontravam-se regularmente matriculados apenas 24.522 (vinte e quatro mil, 

quinhentos e vinte e dois) ou seja, 25,3 % da população de 96.846 (noventa e seis mil, oitocentos 

e quarenta e seis) da capital e 9.305 (nove mil e trezentos e cinco) ou 8,6 % da população de 

107.616 (cento e sete mil, seiscentos e dezesseis) do interior do Estado.  

Para incidir sobre o problema, o projeto propôs que fosse disponibilizada para as 

comunidades rurais dos municípios participantes, de forma crescente, uma rede de serviços de 

comunicação multimídia por meio de uma plataforma de telecomunicação, incluindo acesso 

simultâneo à internet em Banda Larga, com instalações físicas adequadas. 

O Centro de Mídias não realiza um projeto de inclusão digital, ou tem como foco o 

tema da educação a distância. O Centro de Mídias é um projeto de educação com foco na 

qualidade e na universalização para os pontos mais isolados do Estado do Amazonas. Atende 

exclusivamente aos municípios mais distantes dos centros urbanos. 
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Outro aspecto que deve ser ressaltado é que os cursos foram planejados para 

oferecer a mesma proposta curricular e carga horária do ensino convencional, com 200 dias de 

aula por ano.  

 

1.7 O Sistema Presencial Mediado por Recursos Tecnológicos 

 

O SPMRT é um sistema educacional instituído em 2001 pela UEA, com a finalidade 

de superar as distâncias e dificuldades de acesso existentes na Região Amazônica e oferecer 

cursos de graduação das diversas áreas do conhecimento. Ele consiste na transmissão de aula, 

a partir de um estúdio de televisão, localizado na sede da Universidade, de forma simultânea e 

ao vivo para todas as salas de aula geograficamente distantes, através de uma rede privada de 

Internet conectada via satélite, fazendo o uso de três tipos de mídias: texto, vídeo e imagem. 

Segue uma visão geral da infraestrutura acadêmica, logística, tecnológica e de 

pessoal de todos os elementos que deveriam compor os cursos ofertados através do SPMRT, 

mostrado na figura 3.  

Figura 3: Infraestrutura dos cursos ofertados através do SPMRT pela UEA 

 

Fonte: Projeto Básico do Curso de TADS ofertado através do SPMRT 
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Ressalta-se aqui que, apesar da previsão de instalação de link de internet, ele foi 

implementado somente para a transmissão das aulas e não para uso geral nos polos ou escolas 

que abrigam as turmas nos municípios, da mesma forma, apesar de existir a previsão da 

contratação e implantação de um Call Center para atendimento ao aluno, mostrado na Figura 2 

no item pessoa jurídica, o mesmo nunca foi implementado.   

Segundo Barbosa (2008), o SPMRT é fundamentado no tripé recursos tecnológicos, 

pessoal devidamente qualificado e procedimentos didáticos específicos, criando, dessa forma, 

a ambiência comparável às salas de aula do curso presencial, vistas a seguir.  

Recursos tecnológicos: Estúdio de televisão que conta com equipamentos de 

filmagem, edição e design; tecnologia de transmissão de aula com canal de satélite dedicado e 

largura de banda de 2 Mb, sendo dividida em: 1Mb para transmissão da vídeo-aula; 512 Kb 

para acesso à Internet; 512 Kb para mensagens de áudio. 

Recursos humanos envolvidos: professores titulares, também conhecidos como 

professores titulares, que são encarregados da elaboração e ministração das aulas a partir do 

estúdio de televisão; professores assistentes, que fazem a mediação das aulas transmitidas e 

auxiliam nas práticas e didáticas locais (tutor presencial); equipe técnica de TV, design e 

diagramação, responsável pela adequação do material didático (slides), em um padrão utilizado 

no meio televisivo. 

Procedimentos didáticos específicos: consistem na elaboração de livros técnicos 

produzidos especialmente para as disciplinas; elaboração de aulas, transformadas em textos 

roteirizados e slides que agregam, além da descrição do conteúdo, ilustrações, fotografias, 

animações e outros recursos audiovisuais.   

Todos os elementos citados anteriormente precisam atuar como um sistema único. 

A Figura 4 apresenta o SPMRT desde a contratação/seleção de professores, até a ministração 

da aula propriamente.  
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Figura 4: Etapas do SPMRT. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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A primeira etapa do SPMRT consiste na seleção/contratação dos professores 

titulares (professores encarregados da elaboração e ministração das aulas) e professores 

assistentes (também chamados de tutores locais, que acompanham os alunos nas atividades em 

sala de aula) o papel de cada um desses sujeitos será melhor especificado no próximo capítulo.   

A segunda etapa se refere ao treinamento pelo qual os professores titulares e 

assistentes passam para atuarem na ambiência do SPMRT. Nessa etapa, professores titulares e 

assistentes conhecem o estúdio de TV, participam de atividades que simulam o momento da 

ministração da aula, dentre outras ações, também descritas com mais detalhes no próximo 

capítulo.  

O próximo passo, terceira etapa, é a produção do livro técnico. Essa etapa consiste 

em: Uma vez selecionados os professores titulares, 02 (dois) ou 03 (três) para cada disciplina, 

esses professores confeccionam um livro que será utilizado como bibliografia principal durante 

a ministração da referida disciplina. A base para a elaboração do livro é o conteúdo 

programático, carga horária e a ementa da disciplina (oriundos do projeto político pedagógico 

do curso respectivo). A Figura 5 mostra alguns livros produzidos para o curso PROFORMA e 

para o curso de Licenciatura em Educação Física. 

Figura 5: Livros Técnicos produzidos nos cursos ofertados através do SPMRT 

 

Fonte: Acervo da coordenação do curso TADS da UEA ofertado através do SPMRT 

A quarta etapa é a produção da arte. Essa etapa consiste na transformação do 

material que será utilizado durante a ministração da aula para um formato televisivo. Para isso 
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os professores titulares contam com o apoio de uma equipe especializada de profissionais 

(diagramadores, animação gráfica, web designer, dentre outros) aptos para essa tarefa. 

Paralela a produção da arte, também é feita a produção do roteiro de aula, mostrado 

com detalhes no Anexo I. Essa etapa consiste no trabalho especializado do professor titular em 

conjunto com a coordenação técnica de televisão, que definem a utilização do tempo em relação 

ao conteúdo a ser ministrado durante as aulas, bem como a seleção dos recursos audiovisuais 

apropriados. O livro técnico e o período diário reservado para as aulas (04 horas divididas em 

03 tempos de 70 minutos cada, intervalados por 15 minutos cada tempo) são levados em 

consideração nessa etapa.   

A quinta etapa é a apresentação da aula propriamente dita. Nessa etapa o professor 

titular conta com o livro técnico, computadores, quadro branco, estúdio de televisão, tecnologia 

de transmissão de aula via satélite, com a arte já no formato televisivo e roteiros produzidos 

previamente, como mostrado na Figura 6. No estúdio de televisão, as câmeras estão 

posicionadas a frente do professor e sobre ele para capturar as imagens do quadro branco 

disposto sobre a bancada. Nessa etapa o tempo de aula com seus intervalos reservados para 

dinâmicas locais são considerados e já previstos no roteiro de aula.   

Figura 6: Ministração de uma aula através do SPMRT 

 

Fonte: Acervo da coordenação do curso TADS da UEA ofertado através do SPMRT 

Dessa forma, pode-se visualizar a estrutura e o funcionamento do SPMRT através 

de suas etapas, que são seguidos por todos os cursos oferecidos através dessa modalidade, 

inclusive o curso de Licenciatura em Educação Física que será visto nas suas particularidades 
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no próximo capítulo, esclarecendo dessa forma a escolha por esse curso como cenário para a 

pesquisa em pauta. 
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CAPÍTULO II 

2 O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA OFERTADO ATRAVÉS 

DO SPMRT 

 

Como cenário para a pesquisa foi escolhido o curso de Licenciatura em Educação 

Física ofertado através do SPMRT para 18 (dezoito) municípios do Estado do Amazonas. A 

seguir é apresentado em detalhes o referido curso, desde sua fundamentação legal, corpo 

docente, infraestrutura, corpo técnico administrativo, infraestrutura e sua concepção como 

projeto especial de ensino. 

 

2.1 Fundamentação Legal 

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico, o Curso de Licenciatura em Educação 

Física encontra-se autorizado pela Resolução Nº 50/2013-CONSUNIV/UEA, publicada no 

DOE em 05/08/2013, e pela Resolução Nº 45/2014-CONSUNIV/UEA, publicada no DOE em 

04/08/2014, fundamentado nas Diretrizes Internas estabelecidas: no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), atendendo ao 

disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Educação Física, sobretudo no 

Parecer CNE/CES 0058/2004, de 18 de fevereiro de 2004, retificado no Diário Oficial da União 

de 05/04/2004, nas Resoluções CNE/CES 7, de 31 de março de 2004, e Resolução CNE/CES 

Nº 4, de 06/04/2009, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professor da Educação Básica, estabelecidas pela Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 

2002, Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 e ao que preceitua o Decreto nº 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005.  

O Curso de Licenciatura em Educação Física desenvolvido através do SPMRT foi 

ofertado pela UEA pela primeira vez via concurso vestibular no ano de 2007 para 18 (dezoito) 

municípios do Amazonas: Apuí, Beruri, Boca do Acre, Carauari, Careiro, Coari, Eirunepé, 

Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Maués, Parintins, Presidente 

Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.  

No ano de 2010 foi realizado novo concurso através de vestibular para a segunda 

turma e, em 2014, para a terceira turma, através de oferta especial autorizada pela Resolução nº 
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50/2013- CONSUNIV/AM, publicada no DOE em 05/08/2013, via concurso vestibular e via 

Sistema de Ingresso Seriado (SIS), realizados em 2013, acesso 2014/2º semestre, com início 

em 18/08/2014, nos municípios de Apuí, Beruri, Borba, Coari, Fonte Boa, Humaitá, Itapiranga, 

Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, São Gabriel da 

Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, bem como a oferta especial 

autorizada pela Resolução nº 45/2013 - Conselho Universitário - CONSUNIV, publicada no 

Diário Oficial do Estado - DOE em 04/08/2014 via concurso vestibular e via SIS, realizados 

em 2014, acesso 2015/1º semestre, nos municípios de Anori e Manaus, com início em março. 

 

2.2 Corpo Docente 

 

O corpo docente é constituído por professores titulares e professores assistentes ou 

tutores locais, que acompanham as turmas em sala de aula no dia-a-dia. Os professores titulares 

são, em geral, professores do próprio quadro docente de carreira da UEA e, em casos 

excepcionais, são contratados especificamente para ministrar determinada disciplina, já os 

professores assistentes são selecionados através de edital específico, com a exigência de serem 

graduados na área de conhecimento do curso a ser oferecido, neste caso, Licenciatura em 

Educação Física. 

Os Professores titulares são em número de dois por disciplina, os quais assumem a 

responsabilidade pela elaboração dos livros-texto, pela roteirização das aulas para TV, pela 

apresentação das aulas a partir do estúdio e pela avaliação dos alunos na disciplina.  

Há um professor assistente em cada sala de aula localizada nos municípios onde 

está sendo ofertado o curso. Os professores assistentes são responsáveis pelas tarefas de 

acompanhamento das transmissões das aulas pela TV, organização e supervisão das dinâmicas 

locais, orientação dos alunos, criando expedientes de reforço e revisão, tempos suplementares 

de trabalho, iniciativas didáticas alternativas, tratamentos específicos a alunos com dificuldades 

e deficiências. Cabe ainda aos professores assistentes encaminhar para a Coordenação do curso 

os problemas e as dificuldades relacionadas com a aprendizagem dos alunos, com o 

funcionamento do curso e com o uso dos equipamentos. 
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2.3 Corpo Técnico-administrativo 

 

O corpo técnico-administrativo tem a seguinte constituição: Coordenação Geral, 

Coordenação Pedagógica e Assessoria Pedagógica, descritos a seguir. 

A Coordenação Geral tem a responsabilidade de supervisionar todo o sistema de 

gestão do projeto, no que diz respeito a área pedagógica, tecnológica e administrativa. 

A Coordenação Pedagógica tem a competência de organizar, monitorar e avaliar a 

atividade didática, desde a produção das aulas até os trabalhos desenvolvidos dentro e fora da 

sala de aula, compreendidos como atividades práticas. 

A Assessoria Pedagógica é formada pela equipe de coordenadores e pelos 

professores-orientadores de projetos, estágio e trabalho de conclusão de curso, tendo por 

competência acompanhar o uso das tecnologias, o desenvolvimento das atividades relacionadas 

ao roteiro das aulas, ao treinamento de professores titulares e professores assistentes e à 

produção de material didático de apoio, acompanhando a vida acadêmica do aluno, desde a 

matrícula até a integralização do curso. 

 

2.4 Infraestrutura 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Educação Física ofertado através do SPMRT, o mesmo conta com a seguinte infraestrutura: na 

cidade de Manaus, onde está localizada a coordenação do curso, um Centro de Transmissão de 

Aulas, compartilhado com os demais cursos ofertados através do SPMRT e nos polos da UEA 

nos 18 (dezoito) municípios onde estão sendo ofertadas turmas, conta com um kit multimídia, 

biblioteca e laboratórios com acesso à internet.  

O Centro de Transmissão de Aulas é composto por: Um estúdio de televisão e um 

Centro de Produção dos Artefatos Midiáticos, o primeiro permite a transmissão das aulas pela 

internet via satélite para todo o Estado. É um serviço terceirizado, que conta com profissionais 

de edição de imagem, operador de ilha de som e imagem, diretor de TV, locutor, roteirista, 

maquiador, dentre outros. Já o Centro de Produção dos Artefatos Midiáticos conta com um 

centro de criação e arte, produção e edição, que viabiliza a preparação de recursos didáticos em 
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múltiplas linguagens: filmes, documentários, ilustrações e animações, pesquisados ou 

especialmente produzidos para o curso. Também é um serviço terceirizado. 

O kit multimídia existente em cada sala de aula é composto por um televisor de 38 

polegadas, um aparelho de DVD para gravação das aulas, um microcomputador com acesso à 

Internet e com o aplicativo IP.TV instalado e uma antena parabólica. 

 O acervo biblioGráfico em cada município onde está sendo ofertado o curso de 

Licenciatura em Educação Física através do SPMRT é composto pelos títulos relacionados às 

disciplinas, sugeridos pelos professores titulares, com um mínimo de 3 (três) títulos por 

disciplina e 2 (dois) exemplares por título, adquiridos e enviados aos municípios antes do início 

letivo de cada semestre do curso, bem como os livros-texto da matriz curricular (livro produzido 

especificamente para a disciplina), produzidos pelos professores titulares de cada disciplina, 

todos cadastrados na Biblioteca Nacional. 

Os laboratórios de informática com acesso à internet funcionam nas instalações dos 

polos da UEA e nos espaços cedidos em parceria com outras instituições municipais. 

Os cursos ofertados através do SPMRT, incluindo aí o Curso de Licenciatura em 

Educação Física, não contam atualmente e nem têm a previsão de implantação de sites 

específicos para atender as necessidades dos sujeitos que integram seus cursos, na divulgação 

de notícias, acesso a documentos e canal de comunicação direta com as coordenações. 

Assim como o acervo biblioGráfico, um kit com materiais, recursos pedagógicos e 

equipamentos específicos às atividades práticas do curso como bolas diversas e equipamentos 

de atletismo é adquirido antes do início letivo do curso e enviado aos polos da UEA nos 

municípios.    

 

2.5 O Curso de Licenciatura em Educação Física como Projeto Especial de Ensino 

 

Definiu-se na UEA como Projeto Especial de Ensino aquele que é objeto de um 

curso superior de oferta única, com previsão clara de início e término, regido por resolução 

própria e específica, diferente daquela que rege os cursos regulares, ou seja, aqueles cursos 

ofertados anualmente. 
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O curso ofertado a partir de um Projeto Especial de Ensino permite a UEA atender 

as demandas localizadas, advindas dos municípios do interior, visando à formação de recursos 

humanos, conforme a carência do Estado e as possibilidades da Universidade. Dessa forma, a 

UEA concebeu o Programa de Interiorização do Ensino Superior, ministrando Cursos de Oferta 

Especial em duas modalidades de ensino: a) o Ensino Presencial Modular e b) o Ensino 

Presencial Mediado por Recursos Tecnológicos. 

Nessa última, as disciplinas programadas para compor um determinado semestre 

são ministradas uma de cada vez, e cada disciplina tem oferta única. Dessa forma, o aluno 

deverá cursar a disciplina no momento exato de sua oferta, visto que não haverá uma nova 

oportunidade, exceto, para os casos que encontram amparo nas normas da instituição. 

Cumprido o prazo necessário para a sua integralização, o Projeto Especial de Ensino 

é encerrado, ou passa a ser ofertado em outros municípios, como é o caso do Curso de 

Licenciatura em Educação Física, que já está na sua terceira oferta em municípios diferentes do 

Estado, o que justifica a não existência de quadro de professores efetivos para atender tal 

demanda, assim, a contratação de uma Fundação garante a operacionalização financeira para 

efetivação dos pagamentos aos profissionais envolvidos no curso, além de outras atividades 

administrativas. 

A gestão administrativa e financeira abrange as atividades executadas pela 

fundação, especificamente relacionadas com a contratação e o pagamento de pessoal, os 

serviços especializados, a liberação de recursos na forma de suprimentos, dentre outras, 

compreendidas como ações de assessoramento administrativo que permitem certo grau de 

flexibilidade e de agilidade nas tarefas de apoio e, quando assumidas por uma instituição 

especializada, permitem que a Universidade possa dedicar-se com mais afinco na sua atividade-

fim: atuar incisivamente no Ensino. 

Como o Curso de Licenciatura em Educação Física é ofertado para 18 (dezoito) 

municípios do interior do Estado do Amazonas e, considerando as vias de acesso que na maioria 

se dá pelos rios, a logística requer um planejamento detalhado com bastante antecedência, tanto 

para envio de materiais, livros e equipamentos, de forma a não chegarem durante ou até depois 

das atividades previstas nas disciplinas, como também diz respeito ao transporte de pessoal 

como professores assistentes e coordenadores para as visitas às turmas previstas em calendário.    
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É importante ressaltar que, para transportar livros, equipamentos e pessoal para os 

municípios, a coordenação do curso, através da fundação contratada, precisa fazer todo um 

processo de tomada de preços e promover licitações para contratação de empresa específica 

para impressão de livros técnicos (livros produzidos especificamente para as disciplinas), 

aquisição das bibliografias sugeridas pelos professores titulares, bem como passagens aéreas, 

terrestres ou fluviais. 

A gestão acadêmica e pedagógica é de responsabilidades do coordenador 

pedagógico que, nesse caso específico do Curso de Licenciatura em Educação Física ofertado 

através do SPMRT, é exercida cumulativamente pelo professor assistente da turma do 

município de Manaus onde fica sediada a Coordenação Geral do curso, bem como a sede da 

UEA. 

O apoio pedagógico no Curso de Licenciatura em Educação Física ofertado através 

do SPMRT se dá de três formas: aos professores titulares, aos professores assistentes (tutores 

locais) e apoio pedagógico aos alunos do curso, descritas a seguir. 

Apoio pedagógico aos professores titulares: Uma vez selecionados os dois 

professores titulares que ministrarão determinada disciplina, com antecedência mínima de 6 

(seis) meses, é apresentado a esses professores um calendário de atividades a serem cumpridas 

até o término, encerramento da disciplina, divididas em: 

Confecção do livro texto da disciplina: seguindo a ementa da mesma com conteúdo 

programático, distribuído na carga horária prevista. O acompanhamento da confecção do livro 

texto da disciplina é feito pela Coordenação Pedagógica em três momentos para verificação de 

formato e conteúdo antes do envio para a gráfica e, posteriormente, para os municípios. 

Em relação à preparação da produção das artes que serão utilizadas durante a 

ministração da disciplina, os professores titulares são levados ao estúdio de TV onde são 

apresentados a uma equipe de diagramadores, produtores de animação gráfica, roteiristas, 

dentre outros responsáveis pela transformação do material do professor em um formato 

televisivo. 

Preparação para apresentação das aulas frente às câmeras: Os professores titulares 

passam por uma oficina em estúdio de TV com a finalidade de se ambientarem com câmeras, 

microfones, computadores, pontos de audição, dentre outros equipamentos, bem como tomarem 

conhecimento das orientações do diretor de estúdio, que define qual câmera está sendo 



44 

 

mostrada, que município está querendo a vez para interagir e outras questões de controle dentro 

do estúdio de TV. Essa oficina dura em média uma semana, tempo estimado para que o 

professor faça uso do estúdio de TV com autonomia para ministrar trechos de aulas, utilizando 

já as artes produzidas para a disciplina, podendo fazer ajustes se assim achar necessário, 

podendo levar em mídia a gravação feita no estúdio para assistir e retornar no dia seguinte para 

as correções de postura, gestos e outros detalhes adequados para a mídia televisiva.  

Acompanhamento durante a ministração das aulas: Esse acompanhamento por parte 

da Coordenação Pedagógica acontece enquanto a disciplina estiver sendo ministrada e, nesse 

período são promovidas reuniões, no mínimo duas, com os professores titulares, para os ajustes 

necessários em relação as questões do estúdio de TV ou qualquer outra observada durante esse 

período.  

Encerramento da disciplina: Essa é a última etapa do processo que compete aos 

professores titulares, pelo fato de que a dupla responsável pela ministração da disciplina 

também é responsável pela correção das avaliações finais e o lançamento das notas no sistema 

acadêmico. Por ocasião do fechamento das notas já é conhecido o número de alunos que não 

alcançou o coeficiente necessário para ser aprovado na disciplina e, portanto, estará 

obrigatoriamente de “Plano de Estudo”, que é a modalidade de estudo extra sala de aula da 

disciplina já ministrada, para realização de aprofundamento dos estudos e novas avaliações, 

como se fosse a antiga “recuperação”. Então, os professores titulares elaboram novas avaliações 

levando em consideração o conteúdo já ministrado e orientam, sob a supervisão do coordenador 

pedagógico, os professores assistentes, instruindo-os sobre a melhor forma de conduzir os 

estudos para as novas avaliações por parte dos alunos e, somente depois disso, os professores 

titulares encerram o contrato com a coordenação do curso referente à ministração de uma 

disciplina através do SPMRT. 

Apoio pedagógico aos professores assistentes: O apoio pedagógico aos professores 

assistentes é feito em 3 (três) momentos: antes do início de cada semestre, durante a ministração 

da disciplina e após o término de cada disciplina, descritos a seguir.  

Antes do início de cada semestre letivo: Os professores assistentes passam por um 

treinamento denominado de “Semana Pedagógica”, que em média dura de 7 (sete) a 10 (dez) 

dias na capital Manaus, junto à Coordenação Geral do curso. Durante essa semana são tratados 

vários temas de cunhos administrativos e educacionais. Durante essa semana, os professores 

titulares têm a oportunidade de apresentar como serão desenvolvidas suas respectivas 
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disciplinas, tanto para os professores assistentes quanto para a Coordenação Pedagógica, até 

porque, como os professores assistentes não são especialistas em todas as disciplinas (em geral 

são apenas graduados), nessa ocasião aproveitam para estabelecer com os professores titulares 

mecanismos que possam ajudá-los durante o decorrer da disciplina e como elas devem ser 

trabalhadas localmente, além de sanarem dúvidas pessoais em relação ao próprio conteúdo a 

ser ministrado. 

Durante a ministração da disciplina: Os professores assistentes em geral estão 

distantes geograficamente tanto dos professores titulares, quanto da Coordenação Pedagógica 

e, por diversas vezes, e por vários fatores ficam totalmente isolados, competindo a eles darem 

solução para os problemas que por ventura surjam, tanto de cunho acadêmico quanto 

administrativo e, assim que possível, se reportarem à Coordenação Pedagógica em Manaus. A 

Coordenação Pedagógica toda vez que identifica problemas comuns aos professores assistentes 

de vários municípios, promove um bate papo on line ou uma videoconferência via plataforma 

IP.TV para analisar e buscar soluções para tais eventualidades.   

Após o término de cada disciplina: os professores assistentes se reportam à 

Coordenação Pedagógica para receberem orientações a respeito da condução dos trabalhos com 

alunos que ficaram eventualmente de Plano de Estudo.   

Apoio pedagógico aos alunos do curso: Esse apoio é realizado de forma contínua 

pelos professores assistentes que tratam diretamente com os alunos nos municípios e através de 

visitas previamente agendadas da coordenação pedagógica. Antes do início de cada semestre 

letivo é divulgado o calendário de visitas da coordenação às turmas nos municípios. Durante 

essas visitas são tratados assuntos variados e, em especial, os temas decorrentes das disciplinas 

já ministradas ou aquelas que estão sendo ministradas no momento da visita. Nessa ocasião os 

alunos, uma vez em contato direto com os coordenadores geral e pedagógico, têm a 

oportunidade de relatar fatos diretamente relacionados com as dificuldades enfrentadas no 

andamento das disciplinas ou em relação à atuação dos professores titulares ou assistentes para 

que sejam tratados in loco a fim de evitar maiores transtornos, tanto no âmbito administrativo 

quanto no âmbito pedagógico.  

De acordo com o exposto nesse capítulo, o curso de Licenciatura em Educação 

Física tido como Projeto Especial de Ensino já está na sua terceira edição, ou seja, pela terceira 

vez está sendo ofertado para municípios diferentes do Estado do Amazonas, tornando-o um dos 

cursos mais antigos e com maior experiência no SPMRT. Tal experiência adquirida desde o 
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ano de 2007 quando foi ofertada a primeira turma, configurou-se como um dos critérios para 

eleger o curso de Licenciatura em Educação Física como cenário da pesquisa em pauta. 

Inicialmente, uma vez já encerradas duas turmas e estar atualmente na metade das atividades 

letivas da terceira, os vários tipos de interações e relacionamentos dentro dessa ambiência já 

deveriam ter sidos identificados e trabalhados para que esses pudessem contribuir para um 

ambiente favorável ao processo formativo. Dessa forma, procurou-se identificar essas 

interações e os tipos de relacionamentos estabelecidos nessa ambiência fazendo um diálogo 

com autores que tratam da temática a fim de embasar e fundamentar os aspectos teóricos da 

pesquisa, visto a seguir.  
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CAPÍTULO III 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Tendo como ponto de partida, que as relações interpessoais e seus tipos de interações 

influenciam no processo ensino aprendizagem dentro da ambiência de um curso ofertado 

através do SPMRT, buscou-se aqui verificar o estado do problema sob o aspecto teórico e por 

consequência nortear o estudo. Assim, foi feito um apanhado de referências que tratassem da 

temática interação e as relações interpessoais, abordando a importância dos vários tipos de 

relações em um ambiente educativo, como as relações interpessoais influenciam na 

aprendizagem, bem como a importância da afetividade nessas relações e por fim as interações 

com o uso das TDIC, por tanto, segue o referencial teórico que ajudou a embasar, fundamentar 

e dar consistência a pesquisa.  

 

3.1 Relações interpessoais 

 

É fato que em qualquer ambiente onde se deseja sucesso na execução de suas 

atividades, que se tenha um bom relacionamento entre as pessoas. No ambiente educativo, 

talvez isso se torne ainda mais latente, em razão de que o princípio democrático e colaborativo 

deve existir entre todos os sujeitos que participam desse ambiente, deve ser incentivado e 

mantido, visto que uma vez no ambiente onde as relações interpessoais são amistosas, pode-se 

supor que o processo de ensino e aprendizagem deva ser favorecido. 

Na ambiência de um curso ofertado através do SPMRT temos a figura de três 

professores envolvidos no processo ensino aprendizagem: o professor titular (que ministra aula 

pela televisão), o professor assistente (que acompanha os alunos no dia-a-dia em sala de aula) 

e o professor coordenador. Dentro do escopo de atuação de cada um deles aqui citados, deve-

se ter uma preocupação com o tipo de relacionamento que cada um desses sujeitos estabelece 

com os alunos em suas respectivas turmas nos municípios geograficamente distantes. Dessa 

forma, nesse capítulo procura-se entender as relações, suas variações e os fatores que as 

influenciam.  
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A expressão “relações interpessoais” por si só é muito ampla e exige uma melhor 

definição, Juchem et al (2008, p. 2) alega que:  

A ocorrência de uma relação entre os indivíduos implica necessariamente na 

existência de pelo menos duas pessoas que podem ser dois estranhos, dois amigos, 

dois colegas de estudo ou de trabalho, chefe e subordinado, marido e mulher, pai e 

filho, etc. Logo, as relações interpessoais se desenvolvem em decorrência dos 

processos de interação exercidos por duas ou mais pessoas, exigindo comunicação, 

cooperação, respeito, amizade, dentre outros. 

A esse respeito, Moscovici (2001) acrescenta que à medida que as atividades e 

interações prosseguem, os sentimentos despertados podem ser diferentes dos indicados 

inicialmente e então, inevitavelmente, os sentimentos positivos de simpatia e atração 

provocarão aumento de interação e cooperação repercutindo favoravelmente no ambiente onde 

está ocorrendo a relação. Por outro lado, se não ocorrer empatia no início da relação, 

provavelmente ocorrerá um afastamento das partes envolvidas e então o ambiente também será 

afetado. O que nos leva a entender que os atributos da área afetiva como atenção, respeito, 

compreensão, dentre outros, devem fazer parte de uma relação para que a mesma tenha êxito.  

Na prática, a vida cotidiana é caracterizada pela vida em grupo, a todo o momento 

o indivíduo está se relacionando com outras pessoas. Baseado nesse conhecimento, Barreto 

(2002) observa que o homem faz parte de um conjunto de sistemas interligados que estão em 

constante processo de inter-relação com os demais sistemas que compõem este universo, tais 

como, família, escola, trabalho e outros.  

Todas as pessoas têm suas particularidades que as distingue das demais como, 

emoções, caráter, desejos, interesses, dentre outros, que irão influenciar nas suas relações 

sociais. Além dessas qualidades pessoais, a pessoa também está sob a influência dos laços 

familiares, das suas ideias políticas e ideológicas, das suas crenças religiosas, das tradições, das 

pressões do mundo, formando o indivíduo diferente uns dos outros. Apesar de tudo isso, 

compartilhamos de algo que é comum a todos os seres humanos: a capacidade de nos 

relacionarmos de forma consciente e voluntariamente uns com os outros. Desta feita, não há 

processos unilaterais na interação humana ou nas interações sociais.  

As relações humanas se estruturam através das interações entre as pessoas no seu 

dia a dia, por intermédio de uma rede de situações oriundas do próprio ser, em aquisições de 

experiências passadas e presentes e da interação do próprio indivíduo com o meio. 
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Para Moscovici (2001, p. 23) “a competência interpessoal é a habilidade de lidar 

eficazmente com as relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às 

necessidades de cada uma e às exigências da situação”. Ou seja, a forma como a pessoa interage 

com os outros está relacionada ao comportamento e atitudes que interferem no convívio com 

as pessoas. Assim, o processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre 

pessoas. 

Salinas e Oliveira (2004) enfatizam que as interferências ou reações, voluntárias ou 

involuntárias, intencionais ou não intencionais, constituem o processo de interação humana, em 

que cada pessoa na presença de outra pessoa não fica indiferente a essa situação de presença 

estimuladora. O processo de interação humana ocorre permanentemente entre pessoas, sob a 

forma de comportamentos manifestos e não manifestos verbais e não verbais, pensamentos, 

sentimentos, reações mentais ou físicos corporais. A competência interpessoal é revelada na 

relação indivíduo-indivíduo e nas relações indivíduo-grupo. Leitão et al (2006) acrescenta que 

as relações entre indivíduos são interações cooperativas, diretas ou indiretas, ou não seria 

possível a sobrevivência dos sistemas sociais. A partir deste contexto percebe-se que existe 

sempre a interação para a convivência e construção da sociedade.  

A questão dos relacionamentos interpessoais, e de sua inerente dimensão emocional, 

é crucial para a vida associada, pois são esses processos interativos que formam o 

conjunto de sistemas que a organizam. As condições em que ocorrem tais 

relacionamentos definem a forma de convivência entre os seres humanos, que são 

seres de relações, e destes com a natureza. Fazem a diferença entre sofrimento e bem-

estar e definem como a vida social é construída em seu cotidiano. (LEITÂO et al., 

2006, p. 884). 

Primo (2003) salienta a criação conjunta da relação e afirma que a comunicação 

não se trata apenas das ações de uma pessoa em direção a outra. Trata-se, da interação criada 

pelas ações de ambos. Com efeito, em cada encontro as ações de cada interagente definem (ou 

redefinem) a relação.  

Existe uma reflexividade entre o relacionamento e o si mesmo de cada participante. 

Além de participarem da definição de suas relações, os participantes também são 

definidos pelos relacionamentos. Isto é, as relações afetam os seus participantes, como 

também de seus relacionamentos futuros. (PRIMO, 2003, p. 101). 

 

Para exemplificar a construção conjunta da relação, e como essa relação modifica 

quem está participando, por ele chamada de efeito recursivo, Primo (2003, p. 101) lança uma 

relação hipotética: 

Suponha a interação que se inicia quando uma estudante de física escreve um e-mail 

para um importante pesquisador da área. Em sua primeira mensagem, a moça confessa 
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a admiração pelo trabalho daquele profissional e diz que está desenvolvendo em seu 

doutorado um desdobramento do modelo teórico sugerido por ele. O ocupado 

pesquisador responde brevemente que gostaria de conhecer o projeto que ela está 

conduzindo. À medida que as mensagens são trocadas, o pesquisador assume o 

mesmo tom informal, característico dos e-mails da doutoranda. Os dois envolvem-se 

em um frutífero debate sobre diversos pontos da teoria, chegando a conclusões não 

explicitadas no artigo divulgado originalmente pelo autor. E quando ela escreve 

“Nossa! Fui assistir ao filme ‘Uma mente brilhante’ e saí convencida que até ao final 

do doutorado vou também ser internada numa clínica para loucos irrecuperáveis!”, os 

dois passam também a conversar sobre filmes que tratam de pesquisa acadêmica. Aos 

poucos, descobrem uma paixão compartilhada por cinema e acabam falando sobre 

seus filmes preferidos. Imagine-se agora que uma amiga da estudante – impressionada 

pela relação que a última trava na rede com o famoso pesquisador – pergunte: 

“Menina, como uma pessoa tímida como você consegue ser amiga daquele estrelão, 

famoso por sua secura?”.  

 

Com essa situação hipotética elencada por Primo (2003), percebe-se que com o 

passar do tempo a relação que foi se estabelecendo através do diálogo, influenciou tanto o 

professor quanto a aluna, que foram encontrando um campo de interlocução, nem tão formal e 

nem tão informal para se relacionarem, de tal modo que nem as características de um ou de 

outro prevalecem e sim contribuem para modificar os dois, então pode-se concordar com Primo 

ao afirmar que o relacionamento é recursivo, ou seja, o relacionamento invoca a si próprio para 

se auto modificar, em razão de que a relação modifica os integrantes e estes devolvem essas 

modificações para o relacionamento que está em permanente mutação.    

 Para Carvalho (2009, p. 82) “o relacionamento começa com o primeiro contato, as 

primeiras impressões remetem significados que podem favorecer ou prejudicar a relação”. 

Dentro dessa dinâmica, a comunicação é determinante para o desenrolar de todo 

relacionamento. É através da linguagem que são expressos os sentimentos, elogios e críticas e 

desencadeado a intimidade entre as pessoas. Um bom relacionamento se desenvolve quando há 

confiança, empatia, respeito e harmonia. 

A respeito do que diz Carvalho, em um ambiente educativo, provavelmente a 

primeira relação a ser estabelecida é entre aluno-aluno e posteriormente entre professor- aluno, 

devido à proximidade dos primeiros. Com isso, há uma tendência de os alunos procurarem 

inicialmente se relacionarem com outros alunos que eles acham que tem maior afinidade, mas 

como identificar essas afinidades? A primeira impressão que esses têm uns dos outros nos 

primeiros encontros em sala de aula serve como parâmetros/critérios para a construção das 

futuras relações. Esses critérios provavelmente estão relacionados com o modo de vestir, corte 

de cabelo, jeito de falar, ou qualquer outra coisa que os façam se sentirem iguais ou pertencentes 

a uma mesma classe. 
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Em um segundo momento a relação professor-aluno tende a se estabelecer, de 

alguma forma e até obrigatória e, é nesse momento que o professor deve ter uma atenção para 

escolher que tipo de relação vai estabelecer com seus alunos, se uma relação amigável, de 

confiança, colaborativa e de incentivo ou uma relação opressora do tipo “manda quem pode, 

obedece quem tem juízo”.  

Tanto na relação aluno-aluno, quanto na relação professor-aluno, o ambiente 

educativo será favorecido se houver uma identificação entre os participantes das relações, o que 

é muito comum, uma turma se identificar mais com um determinado professor do que com 

outros. Talvez isso se deva ao fato de o professor se mostrar mais acessível, “descendo do seu 

pedestal de conhecimento” para falar a mesma linguagem de seus alunos, sendo compreensivo, 

se mostrando amigo e preocupado com o desenvolvimento de cada um, levando em 

consideração as características individuais e ao mesmo tempo procurando incentivar para 

descobrir em cada um o seu potencial. Assim, mais uma vez, percebe-se a importância da 

afetividade nas relações, porque com sua ausência, os ambientes e aqui com ênfase o educativo, 

tornam-se cenários frios. 

Giddens (2005, p. 42) afirma que “a comunicação é a base necessária para toda 

interação social, se não há comunicação, não há interação, pois uma é extensão da outra. Logo 

o que torna a interação distante não é a distância geográfica entre os participantes, mas a 

ausência de comunicação entre eles”. O que implica entendimento e compreensão entre os 

indivíduos que se comunicam. Explica ainda que o ato de se comunicar é sempre um ato 

voluntário e surge da vontade, da intenção de estabelecer contato com o outro. Dessa forma, a 

comunicação só se torna possível se os indivíduos estiverem dispostos e manifestarem interesse 

nas ações de seus interlocutores, o que pode ser demonstrado por algumas habilidades sociais, 

como por exemplo, observar, ouvir e incentivar.  

Ainda a respeito da afirmação a cima feita por Giddens de que “o que torna a 

interação distante não é a distância geográfica entre os participantes, mas a ausência de 

comunicação entre eles”, serve como ponto de partida para uma discussão mais aprofundada, 

pelo fato do cenário aqui pesquisado do SPMRT, refletir exatamente essa situação, com alguns 

dos sujeitos que participam do processo educativo, distantes geograficamente uns dos outros, 

professores titulares e professor coordenador distantes de seus alunos, dessa forma, se não 

houver um ato voluntário desses sujeitos no sentido de estabelecer uma comunicação e através 

dessa demonstrar o que Giddens chama de “habilidades sociais”, dificilmente se construirá uma 
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relação amigável e provavelmente isso afetará negativamente os processos de ensino e de 

aprendizagem. 

Porém, o mesmo problema pode ocorrer com o professor que acompanha os alunos 

diariamente em sala de aula (professor assistente), em virtude de poder estar próximo 

geograficamente, no entanto os alunos podem senti-lo mais distante do que os outros 

professores que estão em outro município. Logo pode se dizer que realmente o que faz com que 

um professor esteja próximo de seu aluno realmente não é a distância geográfica e sim a 

qualidade das interações e o tipo de relacionamento que ele constrói com seus alunos. 

Visto o exposto anteriormente, percebe-se a importância de se estabelecer boas 

relações interpessoais, e no cenário educativo aqui em pauta, isso se torna ainda mais 

imprescindível, dado que a proximidade dos sujeitos, não geográfica, mas sentida através das 

ações demonstradas pelas habilidades sociais favorecem o processo de ensino e de 

aprendizagem. Dito de outra forma, a relação uma vez estabelecida, está em constante mutação, 

o que nos leva a entender que ela deva ser “cuidada” assim como a uma planta, que necessita 

de água com periodicidade para sua sobrevivência, sem exageros, mas também de outros 

cuidados como a poda ou a troca de recipientes para que possa crescer e assim dar sombra e 

bons frutos.  

Para o cenário aqui descrito os cuidados mencionados referem-se à manutenção do 

relacionamento estabelecido, estimulando a comunicação e assim promovendo a interação, 

quebrando dessa forma barreiras de espaço e tempo, tornando o ambiente agradável onde a 

sombra e os frutos são o aprendizado e o bem-estar que inevitavelmente se estabelece.  

 

3.2 Aprendizagem e relações interpessoais 

 

É verdade que uma característica importante a ser desenvolvida pelos alunos da 

EaD é a autoaprendizagem, porém, essa modalidade não pode ser fundamentada somente nesse 

pilar, e aqui para o cenário em análise o foco se dá no aprendizado desenvolvido a partir das 

relações interpessoais. Logo, como ventilar a hipótese de que um aluno de um curso a distância 

e, portanto, distante de seus colegas de turma e de seus professores, conseguiria desenvolver 

sua aprendizagem se não tivesse nas interações com seus professores tutores o refúgio 

necessário onde encontrar orientações para suas atividades acadêmicas, informações a respeito 

de atividades extracurriculares, ou simplesmente trocar ideias? 
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 Essas atividades fazem parte de várias outras que caracterizam uma relação em um 

âmbito educacional. Então, como não supor, que o processo de aprendizagem não esteja 

atrelado às relações interpessoais? Nesse âmbito educacional encontra-se um infindável número 

de sujeitos, circunstâncias, espaços e tempos. As relações familiares, sociais e institucionais 

estão estreitamente relacionadas aos resultados finais de avanços ou estagnações em processos 

de aprendizagem. 

Ainda nesse ambiente educativo, Farias (2009) enfatiza que temos nas relações 

interpessoais entre professores e alunos a construção de vínculos com a aprendizagem. Cada 

um de nós pode recorrer às experiências enquanto aluno, que passou a interessar-se ou a rejeitar 

determinadas disciplinas a partir de certos tipos de relações interpessoais. Ou seja, o professor 

passa a representar um vínculo favorável ou desfavorável com determinado tipo de 

conhecimento. As trocas interpessoais são frequentes e permeiam todo e qualquer procedimento 

de aprendizagem. Neste sentido, a relação torna-se uma correlação, o que de forma alguma 

diminui a responsabilidade daquele que ensina e a exigência de conhecimentos e habilidades 

práticas, como requisitos absolutamente necessários para um bom desempenho docente. 

As relações interpessoais bem como a aprendizagem nos levam a entender que as 

duas necessitam de ao menos duas pessoas para acontecer. Outro fator importante a ser 

ressaltado é que geralmente há troca de experiências. Na aprendizagem, o professor ao ministrar 

o conteúdo, o faz mesmo que inconsciente transmitindo junto suas características pessoais, já o 

aluno ao assimilar esse conteúdo, também devolve ao professor acrescentando suas 

características e assim os dois passam a trocar experiências. 

Ao trabalhar a relação professor-aluno busca-se compreender as relações 

interpessoais e o vínculo que nelas se estabelece através do conceito proposto por Antunes 

(2003, p. 09) ao afirmar que “Relações interpessoais é o conjunto de procedimentos que, 

facilitando a comunicação e as linguagens, estabelece laços sólidos nas relações humanas”. 

A originalidade de cada indivíduo dificulta a comunicação interpessoal e com ela todo 

esquema de relações humanas, que envolve o segredo do conviver. Esta 

particularidade humana está presente em qualquer família, em um escritório, na 

escolha de companheiros, nos partidos políticos e, naturalmente, na sala dos 

professores e em toda sala de aula. (GONÇALVES et al., 2009, p. 3). 

 

Para Gonçalves et al. (2009, p. 3), “somos seres incompletos que dependemos dos 

outros, cujas vivências resultam em trocas”. Estas trocas são necessárias para não só 
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aprendermos com outro enquanto diferente de nós, como, simultaneamente confirmamos nossa 

singularidade. 

Antunes (2003) também acredita que o ser humano é incompleto fundamentando-

se na concepção de ser humano como relação, ou seja, não é possível ser alguém sem a presença 

de outra pessoa. Não se pode ser professor sem a presença do aluno e este último não existiria 

sem a presença do primeiro. Para Antunes, o ser humano se torna mais pessoa através das 

relações que estabelece com os outros. 

É possível perceber que o ser humano se completa com o outro através das relações, 

afinal como ser pai sem o filho? E que o fato de sermos diferentes uns dos outros ao mesmo 

tempo em que dificulta o processo de interação, também nos incentiva a novas descobertas.  

As relações interpessoais, no contexto educacional, tiveram conotações 

diferenciadas conforme a proposta educativa predominante. Ainda de acordo com Antunes 

(2003), quando a concepção de escola pressupunha que sua única razão de existir era a de 

transmitir informações segundo planos sistemáticos e garantir às novas gerações o domínio da 

herança cultural acumulada, o papel do professor restringia-se especificamente à exposição dos 

conteúdos. Nesse contexto, era possível pensar que alunos e professores habitassem mundos 

diferentes que se cruzavam com objetivos claramente distintos, alguns para dizer, outros para 

ouvir. 

A escola ao assumir, entretanto, um papel educativo e, assim ter a intenção de 

transformar o ser humano, capacitando-o para a vida, as relações interpessoais passaram a 

ganhar uma dimensão imprescindível, ampliando dessa forma as exigências inerentes à função 

docente.  

Dito de outra forma, no âmbito educativo a escola passa a ampliar seu escopo de 

atuação e com isso o professor que a representa também precisa refletir sobre suas atribuições. 

Esse professor precisa demonstrar através do relacionamento que estabelece com seus alunos 

que não está ali somente para transmitir conteúdos.    

É claro que não se pode esperar que o professor resolva sozinho todas as 

problemáticas que envolvam seus alunos, porém, tal realidade indica que é importante valorizar 

as relações interpessoais, visto que, conforme Moraes (1994, p. 33), “a relação professor-aluno 

pode proporcionar um encontro existencial do qual ninguém sai ileso. No convívio de sala de 

aula, todos são influenciados pelas relações que se estabelecem uns com os outros”. 
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Novamente Moraes (1994) mesmo antes, já nos remetia ao relacionamento 

recursivo de Primo (2003), onde o relacionamento invoca a si próprio para se auto modificar, 

já que a relação modifica os integrantes e estes devolvem essas modificações para o 

relacionamento que está em permanente mutação. Do mesmo jeito na relação professor-aluno 

nenhum dos dois sai como entrou sem que haja uma modificação individual ocasionada pelo 

meio que aqui se configura na relação estabelecida entre ambos. Logo, no ambiente educativo 

que tem como figuras centrais professores e alunos, pode se dizer que um aprende com o outro 

num ato de se reinventar como pessoa, reconhecendo as diferenças do outro na relação e se 

adequando a elas para um convívio amigável e frutífero. 

A esse respeito, Freire (1987, p. 39) afirma que em uma relação “educador e 

educando aprendem em comunhão, mediatizados pelo mundo tendo como pressuposto 

articulador o diálogo”.  

A relação entre professor e aluno depende, fundamentalmente, do clima estabelecido 

pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, 

refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o 

seu conhecimento e o deles. Indica também, que o professor, educador, deve buscar 

educar para as mudanças, para a autonomia, para a liberdade possível numa 

abordagem global, trabalhando o lado positivo dos alunos e para a formação de um 

cidadão consciente de seus deveres e de suas responsabilidades sociais. (JOÃO 

PAULO, 2005, p.1). 

 

 

Para Juchem et al (2008, p. 4) “o aluno não é um depósito de conhecimentos 

memorizados que não entende, como um fichário ou uma gaveta. O aluno é capaz de pensar, 

refletir, discutir, ter opiniões, participar, decidir o que quer e o que não quer. O aluno é gente, 

é ser humano, assim como o professor”. 

Freire (1987, p. 33) chama esse tipo de educação de “bancária”, pois:  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para 

serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os 

grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 

concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da práxis, 

os homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, 

nesta destorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há 

saber.   

 

 

Então, em um ambiente educativo deve prevalecer uma relação horizontal onde 

alunos e professores aprendem juntos e não mais uma relação vertical onde professores são 

depositantes de informações como se alunos fossem meros objetos. 
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Bezerra e Batista (2007) apontam para uma relação entre professor e aluno pautada 

pela ética, onde o respeito mútuo entre os envolvidos deve ser cultivado no relacionamento da 

vida cotidiana dentro e fora do ambiente acadêmico. A solidariedade, a justiça e o diálogo 

também compartilham desse relacionamento, com sentimentos de igualdade e de liberdade para 

saber lutar pelos direitos à cidadania e ser solidário com os outros nos ideais relativos à 

sociedade. 

Ao imaginar a sala de aula como um ambiente de convívio diário para alunos e 

professores, entende-se a responsabilidade do professor em estabelecer “um bom clima”, citado 

a cima por João Paulo. Para que esse ambiente seja salutar ao convívio, é necessário que haja 

um clima de colaboração, compreensão, respeito mútuo com demonstração de afetividade, 

assim considera-se que professores e alunos tem necessidades de se expor através do diálogo 

manifestando suas ideias, através de discussões para que haja trocas de experiências, afinal, 

isso deve favorecer a desinibição dos alunos deixando-os mais receptivos, promovendo 

interações voluntárias.  

Logo, o melhor caminho a ser trilhado é sem dúvida manter boas relações 

interpessoais entre professores e alunos. Freschi e Freschi (2013, p. 2) a esse respeito reafirmam 

que:  

Estabelecer boas relações com os alunos é o primeiro passo para se obter um bom 

ambiente de trabalho. Para que as aulas sejam produtivas e interessantes para o aluno, 

ele precisa sentir-se à vontade com o professor, e isso irá facilitar seu envolvimento 

nas atividades e a construção dos conhecimentos com relação aos conteúdos 

trabalhados. O professor precisa ter amor pelo que faz e por quem ensina. Saber que 

seu trabalho é importante, estar sempre refletindo sobre seu papel como educador e 

sua influência na vida dos alunos.  

 

 

Continuando a afirmação, Freschi e Freschi (2013, p. 2) destacam que “ser um bom 

profissional não significa somente comunicar-se bem e saber conteúdo específico, é importante 

também perceber a importância do afeto e da formação de valores para o crescimento pessoal 

dos indivíduos”. Grillo (2004, p. 78) colabora afirmando que “à docência envolve o professor 

em sua totalidade, sua prática é resultado do saber, do fazer e principalmente do ser, 

significando um compromisso consigo mesmo, com o aluno, com o conhecimento e com a 

sociedade e sua transformação”. 

Dessa forma, ser professor não significa somente atuar no horário de sala de aula, 

ministrando conteúdos complexos, fazendo uso da palavra para chamar a atenção e fortalecer o 

seu próprio ego, em vez de usá-la para convencer o aluno, não pela demonstração do acúmulo 



57 

 

de conhecimento, mas pelo exemplo que além de convencer, também deixa claro que está ali 

para juntos construírem o conhecimento. O professor não pode atuar como o ator o faz quando 

sobe ao palco em uma peça de teatro, assumindo um personagem que irá interagir com a plateia 

enquanto durar o espetáculo e após o seu término retornar a vida real. Ser professor significa 

estabelecer uma relação de confiança e de cumplicidade com seus alunos e não esquecer que 

em muitos casos são o espelho que refletirá em seus alunos suas ações. 

Porém, ao imaginar um cenário isolado geograficamente e com recursos 

tecnológicos limitados, poucas oportunidades de emprego e ensino, essa questão se potencializa 

ainda mais, então, pode-se imaginar uma referência ao cenário dos municípios agraciados com 

turmas do SPMRT, ali o professor é visto como uma personalidade comparando-o aos membros 

dos poderes de fato constituídos em nossa sociedade como prefeito, vereador, juiz, delegado, 

dentre outros, onde o professor que acompanha os alunos no dia-a-dia em sala de aula (professor 

assistente) realmente representa para seus alunos uma liderança, e desse líder os alunos esperam 

comprometimento, que se envolva nos problemas não só do aluno, mas do ser humano que ali 

frequenta a sala de aula. Esse professor deve conhecer cada um de seus alunos para além dos 

muros da Universidade, entender sua estrutura familiar, suas fontes de renda, opções sexuais e 

religiosas, dentre várias outras informações que achar importante, isso dará a ele uma 

capacidade maior de intervir no processo de aprendizagem de forma acertada se souber com 

quem está lidando, podendo individualizar os atendimentos e se for o caso resgatar o aluno que 

por algum motivo se afastar da sala de aula. 

A sociedade do município (pais, comerciantes, políticos, religiosos, dentre outros) 

e não só os alunos, esperam que o professor assistente seja o guia, o exemplo a ser seguido, 

então como conseguir tal feito senão pela construção de boas relações interpessoais e pela 

postura de comprometimento dentro e fora da sala de aula? O professor assistente não pode 

deixar de se envolver nas questões que extrapolam a sala de aula por medo de não saber 

estabelecer limites para sua atuação, de tal modo que durante a construção dessas relações 

prevalece o respeito pelo ser humano e não somente pelo aluno, esses limites não terão 

importância, visto que cada um saberá o seu limite de acordo com o grau de envolvimento. 

O professor assistente não pode esquecer que seu aluno vive em uma localidade 

afastada dos grandes centros e tem recursos limitados para acesso à internet, seja por questões 

técnicas ou financeiras e, por consequência tem acesso limitado a informações, assim seus 

alunos esperam que esse professor os estimulem, que interceda junto a Universidade e a outros 
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setores em suas localidades para que eles tenham melhores condições de acesso a informação. 

Esse professor também enfrenta problemas da mesma natureza de seus alunos, porém, espera-

se que ele esteja um degrau acima para conduzi-los, orientá-los e interceder por eles como uma 

espécie de precursor ou par mais experiente que vai a frente sinalizando por onde devem seguir, 

ajudando dessa feita no desenvolvimento e aprendizado de seus alunos. 

A esse respeito, Vygotsky (1998) define o aprendizado com seus pares mais 

experientes através do que ele chama de Zona de Desenvolvimento Real - ZDR e Zona de 

Desenvolvimento Potencial - ZDP. A primeira (ZDR), se refere a qualquer tarefa que o ser 

humano pode realmente fazer sozinho, a segunda (ZDP), se refere a qualquer tarefa que o ser 

humano pode fazer com a ajuda de outro mais experiente. Vygotsky também define a Zona 

Proximal de Desenvolvimento- ZPD, que é a distância entre a zona de desenvolvimento real e 

a potencial. Logo, espera-se que esses professores assistentes em suas localidades atuem na 

zona de desenvolvimento proximal, que vejam o desenvolvimento como um potencial e que a 

ajuda de outro, leva ao desenvolvimento da pessoa, despertando assim, outros processos 

internos de desenvolvimento que se manifestam quando há interações com seus pares. O 

professor deve partir daquilo que o aluno já faz sozinho (desenvolvimento real) buscando 

concretizar aquilo que ele apresenta como potencial (desenvolvimento potencial), ao invés de 

ensinar o que ele já sabe ou o que ele está longe de poder aprender. 

Tendo a consciência de seu papel no desenvolvimento e aprendizado do aluno, o 

professor assistente levará seu ambiente de trabalho para além dos muros da Universidade, de 

tal forma que a sala de aula se tornará o ponto de encontro formal para as atividades acadêmicas, 

não deixando que o grau de envolvimento e comprometimento de seus alunos se encerre ao 

término da aula. Assim, seu ambiente de trabalho se tornará prazeroso e esse professor terá sua 

gratificação pessoal expressada por seus alunos e toda a sociedade. 

Ainda, segundo Juchem et al (2008, p. 2) “o relacionamento que construímos com 

nossos alunos é a porta de entrada para o sucesso pessoal e profissional, pois conseguimos 

ensinar melhor quando há respeito mútuo entre ambos, quando convivemos num ambiente 

harmonioso, onde as pessoas se respeitam e trocam afetos, o convívio se torna positivo, e 

passamos a fazer nossas atividades de forma prazerosa e com mais satisfação”. 

De fato, no ambiente educacional o aluno pode tirar exemplos para toda a vida de 

forma positiva ou negativa, vindo a influenciar em sua futura carreira profissional ou em sua 

vida pessoal, uma vez que, como dito anteriormente o professor é uma referência e o 
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relacionamento construído nesse ambiente deve ser o melhor possível, de tal sorte, que se tenha 

vontade de ali permanecer, não somente no horário de aula, visto que as atividades acadêmicas 

devem despertar prazer, devem prender professores e alunos pela vontade de ensinar e aprender.  

É certo que no ambiente do SPMRT há, na figura de um único profissional 

(professor assistente) responsabilidades que são inerentes ao próprio professor e ao mesmo 

tempo ao gestor do ambiente educacional, de tal modo que esse professor assistente, além de 

assistir as aulas com os alunos para, se preciso for, interceder junto aos professores titulares ou 

até mesmo assumir o papel destes em caso de impedimento na recepção das aulas, também é o 

responsável por representar a coordenação do curso a que pertence na esfera local, 

desempenhando assim, atividades administrativas, pedagógicas e políticas. Essa sobreposição 

de atividades requer do professor assistente uma postura de formalidade para com os alunos 

para o desempenho das atividades formais, ao mesmo tempo, requer uma postura de 

proximidade, de afetividade, de entrega, para que se estabeleça aí, uma relação sincera e de 

confiança mútua.   

Nesse sentido, parece haver uma grande confusão entre a cientificidade da profissão 

e a vida emocional do professor, haja vista o fato de alguns docentes apresentarem dificuldades 

para um trabalho sério e eficaz, a partir de uma relação próxima ao aluno. 

Nessa ótica, cada situação é baseada no reconhecimento dissociado do ser como 

pessoa, em relação ao ser profissional, entretanto, não podemos nos dividir e realizar um 

trabalho separado, em função de que toda pessoa é caracterizada por suas subjetividades 

peculiares, a qual a torna única. 

Para Oliveira e Comarú (2006, p. 3) “É justamente o exercício de sua profissão e as 

trocas constantes com o meio que possibilitarão o maior aprimoramento pessoal e profissional 

do professor, uma vez que se aprende com as vivências do dia-a-dia seja com seus pares, alunos 

e familiares, bem como com os demais agentes desse processo”. 

A esse respeito, Cunha (2000, p. 48) acrescenta que “os alunos percebem quando o 

professor não está entregue inteiramente ao seu ofício”, e chama de “corpo sem alma”. 

Entretanto, é visto como alguém que não tem como separar o pessoal do profissional, sob pena 

de perder-se de sua essência. 

Mais uma vez, cabe aqui uma analogia do ator de teatro com o professor. O primeiro 

faz uma preparação nos bastidores para quando chegar a hora ‘H’ fazer uma boa apresentação, 
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recebendo dessa forma os aplausos da plateia que ao final podem se dirigir a ele fazendo elogios 

e até perguntas do tipo ‘como você consegue entrar no personagem para nos emocionar assim?’ 

Nessa ocasião fica claro que o ator incorporou um personagem e a plateia tem essa compreensão 

e até o parabeniza por isso. Quanto ao professor, não há como dissociar uma coisa da outra. Um 

professor não deixa de ser professor se estiver fora da sala de aula, o que acontece com o ator 

que fora do teatro, não incorpora o personagem. 

Trazendo para o contexto do SPMRT, em que a localidade de atuação do professor 

é pequena, com poucos habitantes, como separar as ações da pessoa que se reúne com os alunos 

diariamente em uma sala de aula, das ações da pessoa com quem os alunos encontram no 

supermercado, na Igreja ou na pracinha da cidade? Em regras gerais, um padre não deixa de ser 

padre ao sair da Igreja, então, uma pessoa não deixa de ser professor quando sai da sala de aula. 

Logo, um dilema acompanha esse professor: como não deixar de ser professor fora da sala de 

aula sem que sua privacidade seja invadida, sem que sua autoridade seja questionada ou que 

sua entrega, dedicação, afeto e companheirismo sejam confundidos com outros tipos de 

relacionamentos que não os necessários para criação de um ambiente propício às atividades 

acadêmicas? Para essa pergunta não há uma única resposta, e querer aqui relacionar ações 

cautelares para evitar tais acontecimentos como se faz em uma fórmula de bolo, seria no mínimo 

ingênuo.  

Não se pode querer replicar receitas prontas que deram certo aqui ou ali, como 

afirmado por Primo (2005) não há como prever o futuro de um relacionamento, tendo em vista 

que esse se modifica e modifica quem está se relacionando. Então, chega-se à conclusão de que 

esses receios podem se tornar realidade? Sim, podem, mas também se acredita que o professor 

não deve se intimidar e deixar de ter uma atuação de pró-atividade por conta de suas incertezas, 

afinal separar corpo e alma seria não ser professor e nem assumir sua personalidade como 

pessoa física e nem deixar de lembrar que o professor não é o “ator” aqui citado como exemplo, 

portanto, essa pessoa e o professor são um só e juntos estão no dia-a-dia sujeitos as intempéries 

da vida real.             

Ensinar é trocar informações, é contribuir para a reconstrução de conhecimentos dos 

alunos e, principalmente, para que cresçam como pessoas. O estabelecimento de uma 

boa relação faz com que o professor adquira um grau de intimidade maior, tendo a 

liberdade para cobrar mais de seu aluno sem ser visto como um professor chato que 

persegue os estudantes. Os alunos, ao sentirem esse carinho e confiança que foram 

depositados pelo professor, se esforçarão para não o decepcionar. Logo, estabelecer 

boas relações com os alunos é o primeiro passo para se obter um bom ambiente de 

trabalho. Para que as aulas sejam produtivas e interessantes para o aluno, ele precisa 

sentir-se à vontade com o professor. Os alunos precisam ter seus espaços, pois é 
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também na escola que eles aprendem a defender seus argumentos e firmar suas 

posições. Nesse aspecto, alguns professores precisam aprender a ouvir os alunos e 

juntos buscarem uma solução para que os problemas que ocorrem quotidianamente 

sejam resolvidos de forma tranquila. (FRESCHI; FRESCHI, 2013, p. 6). 

 

 

Para Mosquera e Stobäus (2004, p. 97) “frequentemente nos custa muito parar para 

ouvir os outros, estamos muito mais preocupados em que nos ouçam, porém, pouco dispostos 

a ouvir. O ouvir os outros e aprender a vê-los como são realmente é fundamental para as 

relações interpessoais, em especial para os professores, que devem estar muito atentos e poder, 

assim, agir melhor na realidade”. 

Assim como nos lares, as crianças precisão de regras para que saibam seus limites, 

os alunos também precisam de orientação para que saibam quais os seus deveres e direitos, e 

como está se falando de ensinar e aprender, é necessário que a via seja de mão dupla, ou seja, 

é necessário ouvi-los para saber de suas necessidades e não tentar adivinhar quais sejam ou 

simplesmente impor as nossas. Este não pode ser um relacionamento unidirecional e nem 

obrigatório, deve ser voluntário de tal forma que se estabeleça uma relação participativa onde 

um aprende com o outro.   

O diálogo é a estrada necessária para se chegar ao aluno, pois só mostrando boa 

vontade, de entendê-lo e respeitá-lo como pessoa humana, se é capaz, de notar a 

verdadeira identidade do aluno, atrás de sua máscara diária no qual esconde os seus 

problemas, ansiedades e preocupações, pois o adolescente procura demonstrar, 

através de palavras e gestos o que sente e o que necessita naquele momento. Cabe ao 

professor ajudar o aluno neste processo de crescimento e reconstrução de identidade 

para se auto afirmar como ser humano adulto. Cada aluno tem a sua personalidade, e 

este fator deve ser levado em consideração. Não podemos trabalhar com uma turma 

sem saber lidar com as diferenças de cada indivíduo. (FRESCHI; FRESCHI, 2013, p. 

6) 

 

Da mesma forma como os professores ao estabelecerem as relações interpessoais 

com seus alunos o fazem com receio de perderem sua autoridade ou sua privacidade, os alunos 

também têm seus medos que não são revelados em sala de aula, ou se revelados, são somente 

para aqueles com quem construíram uma relação de confiança, amizade e respeito. O mais 

comum é que isso ocorra com seus pares (alunos). Para esses pares, os alunos assumem suas 

personalidades e se mostram como realmente são, porém, o professor deve ficar atento para 

possíveis aproximações, deve estar receptivo, sempre pronto a ouvi-los. 

Cada aluno traz consigo uma história de vida influenciada pela família, religião, 

crenças e vários outros fatores, logo o professor que deseja estabelecer uma relação de 

confiança, amizade e afeto com seus alunos precisa conhecer as histórias de cada um.  
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Por um lado, os alunos tendem a fazer uma associação do professor com a 

disciplina, ou seja, se o aluno não tem um bom relacionamento com determinado professor, 

também é comum que ele ache a disciplina enfadonha, chata ou qualquer outro adjetivo que a 

caracterize de forma negativa.  Por outro lado, se o aluno sabe que o professor é dinâmico, 

permite a manifestação de seus alunos na troca de ideias e se mostra acessível ao diálogo, esse 

aluno tende a gostar da disciplina, cria-se ali uma pré-disposição para os assuntos abordados. 

Então, o professor deve criar um ambiente que proporcione um diálogo franco com seus alunos, 

um ambiente que permita que seus alunos se manifestem sem medo ou vergonha de receber 

críticas. Nesse ambiente o professor deve ser o moderador das ideias divergentes de seus alunos.  

Aqui mais uma vez cabe trazer a ambiência do SPMRT no que diz respeito a 

associação do professor com a disciplina, até porque, se o professor tem a capacidade de lotar 

sua sala de aula presencial de alunos para cursarem disciplinas com ele, logo ele terá sucesso 

ao ministrar uma disciplina via televisão. O que não ocorre toda vez, porque na sala de aula 

presencial o professor ao perceber conflitos ou desinteresse por parte dos alunos, pode mudar 

o curso da aula com dinâmicas apropriadas, já pela televisão isso não se torna possível devido 

a vários fatores como: não poder estar presente para dialogar e, portanto, interagir com os 

alunos, não perceber nas ações ou reações dos alunos em sala de aula que a dinâmica não está 

conseguindo prendê-los, ou ainda, não se sentir à vontade para seguir um roteiro que envolve a 

utilização de recursos tecnológicos que não está acostumado como câmeras, microfones, pontos 

de escuta ou seguir as orientações do diretor de estúdio quanto ao posicionamento, dentre 

outros. 

A ambiência do SPMRT foi aqui lembrada para mostrar uma diferença importante 

do modelo para essa questão. O fato de um professor ministrar aula a distância e outro 

acompanhar os alunos de forma presencial, apresenta uma ressalva, já que esse professor 

presencial, por não ter participado da elaboração da aula que está sendo ministrada, muitas 

vezes fica sem condições de tirar as dúvidas de seus alunos, e isso acaba gerando uma 

desconfiança quanto aos conhecimentos desse professor, o que de certa forma não é bom para 

o relacionamento que está sendo criado e recriado a todo momento. Então, esse professor já que 

não tem a incumbência de ministrar disciplinas, tem uma atuação diferente perante seus alunos, 

por isso, precisa criar um ambiente de proximidade, de credibilidade com ações proativas de 

orientação para que consiga ter a confiança deles.    
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Como todo modelo de educação presencial, o SPMRT também apresenta conflitos 

de relacionamentos entre alunos, em função de que dentro do escopo de seus municípios, nas 

turmas isoladas os alunos têm uma convivência diária, e nesse contexto o professor assistente 

tem um papel fundamental de mediador dessas relações.  

Na ambiência do SPMRT como já mencionado anteriormente, os professores 

assistentes estão espalhados em municípios distintos que possuem turmas do curso a que 

pertencem, então, espera-se que cada um desses professores na busca de promover uma 

socialização entre seus alunos, que incentive a interação entre as turmas através do diálogo, que 

propicie a participação em grupos de trabalhos para que discutam as temáticas e opinem sobre 

elas e assim criem um ambiente de aprendizagem colaborativo, possibilitando estabelecer novas 

relações ou fortalecer as já existentes, baseadas no companheirismo e cooperação mútua e, 

sobretudo, respeitando a diversidade de pontos de vista. 

Também, espera-se do professor assistente que ao promover debates entre seus 

alunos, que os incentive a fazer uso da palavra sem o receio de serem criticados por isso. A sala 

de aula não deve ser um lugar de extremo silêncio, como em uma biblioteca. A sala de aula 

deve ser usada como cenário de libertação de seus alunos, para expressarem seus sentimentos, 

suas incertezas e assumirem realmente quem são. 

Os diálogos em sala de aula devem ser usados pelo professor para ler nas entrelinhas 

e descobrir peculiaridades de seus alunos. No entanto, isso não deve ser tarefa fácil, porém, isso 

é possível através da construção das relações interpessoais baseadas no respeito, não na 

autoridade, mas na pessoa do professor que incentiva, concorda e ao mesmo tempo repreende, 

mas deixa claro em suas ações que tudo tem o caráter pedagógico.   

O professor assistente deve lembrar que seus alunos não estão em sala de aula 

somente para copiar os conteúdos ou no caso aqui do SPMRT, somente para assistirem as aulas 

pela televisão e tornarem-se meros espectadores, recipientes vazios que se enchem somente das 

ideias dos outros sem as reflexões e debates necessários para um amadurecimento de suas 

próprias ideias e convicções. 
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3.3 Afetividade e aprendizagem: relação entre professor-aluno 

 

Nas relações interpessoais é comum que se expressem sentimentos e emoções que 

por muitos são considerados iguais, no entanto, para Tassoni e Leite (2002, p. 114) “na maioria 

das vezes, o termo emoção encontra-se relacionado ao componente biológico do 

comportamento humano, referindo-se a uma agitação, uma reação de ordem física. Já a 

afetividade é utilizada com uma significação mais ampla, referindo-se às vivências dos 

indivíduos e às formas de expressão mais complexas e essencialmente humanas”. 

Então, pode se dizer que as emoções são expressões afetivas acompanhadas de 

reações intensas e breves do organismo. Dito de outra forma, o afeto pode despertar em nós 

emoções voluntárias ou não. Quando nos deparamos, por exemplo, com uma situação de medo, 

a emoção sentida pode nos impulsionar a correr, enquanto que quando temos um afeto positivo 

em relação a uma pessoa, do tipo “amor”, a emoção ao ver essa pessoa pode levar o coração 

bater mais acelerado. A emoção a qual o ser humano pode ser submetido (raiva, nojo, medo, 

tristeza, alegria, etc.) pode levá-lo a cometer ações inesperadas. 

A esse respeito Wallon (1968, p. 162) destaca que:  

A afetividade implica em uma relação direta com a inteligência e as emoções 

funcionam como uma liga entre o social e o orgânico. As emoções são manifestações 

de estados subjetivos, mas com componentes orgânicos. A afetividade, por sua vez, 

tem uma concepção mais ampla, envolvendo uma gama maior de manifestações, 

englobando sentimentos (origem psicológica) e emoções (origem biológica). 

 

Os acontecimentos da vida dos seres humanos geram experiências que podem 

torná-los mais ou menos emotivos. Há pessoas que não conseguem expressar suas emoções e, 

portanto, não conseguem colocar para fora esses picos emocionais, porém essas mesmas 

pessoas descarregam essas emoções internamente, o que dificulta entende-las e em muitos casos 

são taxadas de “pessoas frias”. Logo, pode se perceber que em uma relação interpessoal uma 

pessoa que tem dificuldades de demonstrar suas emoções pode ser mal-entendida. 

Os sentimentos têm um papel importante em nossas vidas e, muitos dizem que estes 

alimentam a alma. Falar de sentimentos não é tarefa fácil, significa falar de si mesmo, falar do 

que se sente em relação ao outro e para isso é necessário que nos conheçamos primeiro.  

Os relacionamentos em geral são contemplados por afetividade que por sua vez são 

repletos de emoções, positivas ou negativas. Assim, a afetividade tem influência em nossos 

comportamentos nos ajudando a avaliar as diversas situações no decorrer de nossas vidas. Essa 
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afetividade está presente nas salas de aula na relação professor-aluno demonstrada através das 

interações entre ambos. 

Ainda a esse respeito, Tassoni e Leite (2002, p. 117) complementam enfatizando 

que:  

Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e um vínculo 

que se estabelece entre ambos. Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele 

a quem outorgamos confiança e direito de ensinar. Toda aprendizagem está 

impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo 

vincular. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece 

entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita, etc. não acontece 

puramente no campo cognitivo. Existe uma base afetiva permeando essas relações. 

Então, a afetividade por parte do professor está presente no momento em que ele 

prepara sua aula, na hora em que a está ministrando e depois por ocasião da correção/orientação 

das atividades extra sala de aula. Por outro lado, o aluno ao permitir que o professor o ensine 

ou o conduza a um raciocínio lógico também está expressando sua afetividade para com ele. 

Esse vínculo criado entre professor-aluno somente se concretiza a partir das interações entre 

ambos numa relação de confiança impregnada de afetividade. Dessa forma, podemos mais uma 

vez concordar com Tassoni e Leite (2002, p. 126) ao afirmarem que “a afetividade está presente 

em todos os momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor, o que 

extrapola a sua relação ‘tête-à-tête’ com o aluno”. 

Em um passado recente, a preocupação em transmitir o conteúdo tomava o centro 

das preocupações e não como construir o conhecimento. O sistema educacional de uma forma 

geral estimulava a racionalidade sem se preocupar com toda afetividade que envolvia o 

processo pedagógico como um todo. Porém, Silva e Figueiredo (2012, p. 5) afirmam que “hoje 

temos uma educação que ressalta a relevância das questões afetivas no transcorrer da 

aprendizagem, independentemente da idade ou do nível de escolaridade”.  

Dito de outra forma, há uma preocupação com o bem-estar do outro, preocupa-se 

em construir um ambiente que seja agradável capaz de promover o trabalho colaborativo 

sempre visando incentivar a interação entre os sujeitos e, portanto, as relações sociais. Dessa 

forma, Moran (1994, p. 43) colabora ao esclarecer. 

O afetivo dinamiza as interações, as trocas, a busca, os resultados. Facilita a 

comunicação, toca os participantes, promove a união. O clima afetivo prende 

totalmente, envolve plenamente, multiplica as potencialidades. O homem 

contemporâneo, pela relação tão forte com os meios de comunicação e pela solidão 
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da cidade grande, é muito sensível às formas de comunicação que enfatizam os apelos 

emocionais e afetivos mais do que os racionais.  

 

Com isso, pode se dizer que a afetividade contribui para o processo de 

aprendizagem potencializando as interações entre os sujeitos que buscam se envolver através 

das relações a fim de criarem um ambiente de compreensão, de harmonia que incentive suas 

atitudes, por saberem que podem se expressar de diversas maneiras, sempre confiando no outro 

numa relação de respeito mútuo, sempre aberto a novas experiências, a troca de ideias na qual 

um aprende com o outro. 

Nesse processo de aprendizagem baseado na afetividade, é importante que o 

professor tenha amor pelo que faz, caso contrário, isso será refletido através de ações 

mecanizadas de cumprimento de horário, aulas estáticas sem criatividade, dentre outras, e isso 

afetará mesmo que inconsciente na relação estabelecida com seus alunos. Nesse sentido, 

enfatiza Freire (2001, p. 93). 

Para ensinar é preciso que haja comprometimento. O professor tem a missão de 

direcionar os caminhos, orientar, motivar, aconselhar, instruir, incentivar, mediar, 

compreender, criar espaços alternativos e estimular cada um dos alunos, para que 

alcancem o aprendizado, valorizando as habilidades e competências de cada um, 

tornando assim a educação e o ambiente de estudo mais prazeroso. 

Cabe aqui mais uma vez trazer o cenário do SPMRT, nesse cenário, o professor 

assistente enfrenta muitas adversidades para cumprir com o seu papel de docente, como 

exemplo, cita-se o fato desse professor ter que passar a morar no município onde vai 

acompanhar a sua turma, devido as grandes distâncias entres os municípios e o acesso que em 

geral é feito através dos rios, torna-se em muitos casos inviável o retorno a capital Manaus em 

períodos curtos de tempo, tendo que permanecer no município até o término do semestre letivo. 

Além das grandes distâncias e as vias de acesso, a infraestrutura tecnológica dos municípios 

também se torna um fator desestimulante e, é nesse cenário que se torna essencial que o 

professor tenha amor pelo que faz, que tenha comprometimento para com os seus alunos, que 

se dedique em assessorar, orientar e conduzi-los pela estrada do diálogo a um bom aprendizado. 

Isso somente se dará se construir bons relacionamentos com eles e com toda a sociedade, afinal, 

em suas localidades após o término da transmissão da aula, com quem os alunos podem contar? 

A quem podem pedir ajuda? Uma vez encerrada a transmissão da aula do dia, praticamente se 

encerra também a comunicação com o resto do mundo. Então, as boas relações estabelecidas 
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são o suporte necessário, o fio condutor, para que o professor possa assumir seu papel de líder. 

A esse respeito, Petry e Silva (2009, p. 5) acrescentam que:  

Quando o professor admira seu aluno, valorizando as atitudes tomadas por ele que 

demonstram o seu desenvolvimento e progresso, a barreira que existe nas relações 

interpessoais se quebra e a inferioridade, que em alguns casos ocorre no íntimo do 

aluno, deixa de existir. A demonstração de admiração do professor pelo aluno, naquilo 

que foi feito em sala de aula, brota no íntimo uma sensação de valorização e isto é 

muito importante. Os nossos valores são todos aqueles sentimentos que nos 

proporcionam motivação, que quando satisfeitos nos fazem sentir em estado de prazer 

e harmonia, quando há agressão, o inverso ocorre, e acabamos nos envolvendo em 

sensações de desconforto e mal-estar. O diálogo é uma exigência que possibilita a 

comunicação e para pôr em prática o diálogo, o educador deve colocar-se na posição 

humilde de quem não sabe tudo. Este ato não é simplesmente conversar e trocar 

informações. Para que seja efetivo, os interlocutores precisam demonstrar sinceridade 

e coerência em suas emoções.  

Elias (2000, p. 99) destaca ainda que “é por intermédio das modificações 

comportamentais da área afetiva que a escola pode contribuir para a fixação dos valores e dos 

ideais que a justificam como instituição social” e Maturana (2002, p. 29) complementa 

afirmando que “o educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o 

outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que seu modo de 

viver se faz progressivamente mais coincidente com o do outro no espaço de convivência. O 

educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca”.  

Então, Elias apoiado em Maturana, nos chama a atenção para o fato de que a 

educação acontece de forma contínua, quando nos enxergamos no olhar do outro, ou seja, a 

convivência diária com o outro nos faz parecer cada dia mais com ele. 

Petry e Silva (2009, p. 6) continuam a afirmar que “a afetividade é um fator muito 

importante nas relações interpessoais. A aproximação do professor com afeto desperta 

sentimentos bons no aluno, que às vezes estão latentes, dando subsídios para que ele venha se 

tornar um cidadão de bem, exercendo ações positivas na sociedade”.  

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, o 

professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o 

professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, 

racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca. (FREIRE, 2001, 

p. 73). 

Para um entendimento mais esclarecido, temos que o aluno carente, está à espera 

de uma aproximação por parte do professor para que se estabeleça uma relação. Essa 

aproximação deve ser feita com sensibilidade para que o aluno não sinta que seu espaço, sua 
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privacidade, está sendo invadido. É necessário que seja feita de forma natural, sempre 

mostrando respeito ao outro, no entanto demonstrar afeto para com o outro se faz importante, 

em virtude de que deve se tratar o outro como gostaria de ser tratado. Afinal, como nos chama 

atenção Freire, o professor, seja lá qual for seu temperamento não passará despercebido por 

seus alunos e desse professor os alunos guardarão as características que mais se destacam. 

O afeto na aprendizagem é um fator importante, comprovadamente se não há afeto 

em uma relação, essa se torna fria, burocrática, sem sentimentos e, portanto, não motiva nem 

alunos e nem professores. O professor como sujeito mais experiente deve buscar em sua 

vivência maneiras para se aproximar de seus alunos, principalmente daqueles que por algum 

motivo não consegue interagir com o restante da turma. Cabe ao professor integrá-lo à sala de 

aula, promovendo ações colaborativas, permitindo que esse interaja com os outros e nessa 

relação entre pares ele pode encontrar o caminho para seu rendimento, como nos alertava Freire 

(2001, p. 87) “ninguém aprende sozinho”. 

As ações do professor devem, a todo momento, primar pela harmonia no ambiente 

de convívio com seus alunos como por exemplo, promover conversas informais trazendo 

assuntos de fora do contexto da sala de aula, mas que tragam uma descontração e um certo 

prazer como artifícios para uma pausa (não explicitada) na ministração de temas complexos e 

as vezes para o aluno sem sentido. Tais ações são bem-vistas pelos alunos, nesse momento eles 

aproveitam para interagir uns com os outros derrubando barreiras impostas pela formalidade da 

autoridade do professor.  

[...] o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade 

do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma “cantiga 

de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 

(FREIRE, 2001, p.69). 

A sala de aula não pode ser um lugar onde alunos e professores se encontram 

diariamente para a transmissão e recepção de conteúdo sem fundamentação prática, onde 

professores enxergam seus alunos como recipientes vazios e, portanto, esses não podem 

esquecer que estão lidando com seres humanos que pensam, sentem e tem capacidade de 

discernir. Tal atitude da mera transferência de conteúdo por parte do professor pode levar o 

aluno a se desestimular por suas aulas ou até mesmo pelo ambiente educativo. Quanto a esse 

fato, Petry e Silva (2009, p. 10) alertam que:    

O professor não apenas transmite conhecimentos, mas também ouve os alunos e ainda 

estabelece uma relação de troca. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a 
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expressar-se, expondo opiniões, dando respostas e fazendo opções pessoais. O 

fortalecimento das relações afetivas entre professor e aluno contribui para o melhor 

rendimento acadêmico, destacando assim que a afetividade não se dá somente por 

contato físico: discutir a capacidade do aluno, elogiar seu trabalho, reconhecer seu 

esforço e motivá-lo sempre, constituindo assim formas cognitivas de ligação afetiva, 

sem deixar de ressaltar que o contato corporal também é uma manifestação de carinho.  

Ter afetividade por seus alunos não significa ser complacente com eles, muito 

menos tratá-los de forma subserviente. Demonstrar afetividade nessa relação significa tratá-los 

de maneira respeitosa, elogiando quando for o caso, dado que um elogio incentiva o aluno ao 

mesmo tempo em que sinaliza a ele que está no caminho certo, promover discussões a respeito 

das diversas temáticas a fim de convencê-los e não simplesmente impor sua opinião. Sarnoski 

(2014, p. 7) a esse respeito opina enfatizando que: 

Na relação professor-aluno, pode-se dizer que o ambiente educativo exerce um papel 

fundamental no desenvolvimento sócio afetivo propiciando ao aluno oportunidades 

para que esse seja induzido a um esforço intencional, visando resultados esperados e 

compreendidos. Para que haja esse processo educativo afetivo é necessário que algo 

mais permeie essa relação professor-aluno. É esse algo a mais que falta em diversas 

instituições de ensino. A afetividade, uma relação mais estreita entre o educando e o 

educador. Dentro da abordagem Democrática, a afetividade ganha um novo enfoque 

no processo de ensino e aprendizagem, pois se acredita que a interação afetiva auxilia 

mais na compreensão e na modificação das pessoas do que um raciocínio brilhante, 

repassado mecanicamente.  

Nessa ótica, a afetividade desempenha um papel fundamental no processo ensino 

aprendizagem, de tal forma que pode se supor que um professor que demonstre afetividade na 

relação com seus alunos que tenha mais poder de convencimento, que consiga 

transmitir/construir o conhecimento de maneira mais eficiente do que outro extremamente 

técnico, preso as formalidades e frio na demonstração de suas emoções.  

Para esse professor mais afetivo, acredita-se que haja um empenho maior por parte 

dos alunos no sentido de não o decepcionar, dessa maneira percebem nele um amigo ao qual 

não querem trair ou perder a confiança depositada, ao passo que para o outro, frio em 

demonstrar suas emoções e por consequência afetividade pelo grupo, esses alunos não sentiram 

“remorso” em não atender as expectativas dele.      

Em um passado não tão distante, era comum as empresas, através de seus recursos 

humanos, recrutarem profissionais extremamente técnicos para ocupar e desempenhar funções 

chaves, porém com o passar do tempo, observou-se que esse profissional se exilava em sua ilha 

de conhecimento sem se relacionar com os demais, de tal forma que a produção ficava 

dependendo exclusivamente desse profissional, então houve uma mudança de pensamento no 
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sentido de que era preferível um profissional menos técnico, porém com capacidade de 

estabelecer relações e afetividade com o grupo e assim trabalhar em conjunto de forma 

colaborativa. Logo, se trouxer esse ambiente para sala de aula, pode-se enxergar no professor 

de hoje a necessidade desse profissional com características de se relacionar com seus alunos 

sem que para isso deixe de ser exigido dele o conhecimento técnico acadêmico, requisito 

necessário para sua profissão.  

O educador enquanto sujeito mediador do processo ensino-aprendizagem, faz-se 

consciente de que não basta apenas educar para afetividade, é preciso educar na 

afetividade. Por isso, um educador consciente da importância da afetividade na 

construção do conhecimento de seus educandos, toda ação torna-se uma ação para 

transformação. Ação esta que possibilita a construção do conhecimento em sala de 

aula para a formação de uma nova sociedade, baseada na justiça, na fraternidade, no 

respeito, no amor e na solidariedade. A ação pedagógica jamais pode se reduzir a 

coerção e a obediência cega por parte dos educandos, pois para cumprir o seu papel, 

a educação precisa da participação e da colaboração dos sujeitos nessa construção do 

conhecimento. (SARNOSKI, 2014, p. 8) 

Então, para que haja a construção do conhecimento pautada na afetividade, é 

preciso que o professor tenha consciência de que todas as suas ações, comportamentos, emoções 

e intensidade dessas, poderão influenciar nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

3.4 Interações e relações interpessoais com uso das TDIC 

 

Até aqui foram vistos a partir de vários autores o entendimento sobre as interações 

e as relações interpessoais e como essas relações influenciam no processo ensino aprendizagem, 

com uma ênfase na presença da afetividade nessas relações. No entanto, não se pode esquecer 

que no escopo do curso em estudo, as TDIC tornam-se ferramentas facilitadoras dos processos 

de interações, que como a própria nomenclatura do sistema diz, “Presencial Mediado por 

Recursos Tecnológicos”, então, faz-se necessário entender como as TDIC podem vir a 

influenciar através das interações o processo de ensino aprendizagem nessa ambiência.  

Com o grande uso das TDIC aplicadas a Educação, aumentam as possibilidades de 

ensino e aprendizagem. O uso dessas tecnologias tem proporcionado a ampliação das formas 

de comunicação e interação. O encontro das pessoas não se dá somente de forma presencial, 

agora, elas também podem se encontrar através da utilização de ferramentas de comunicação 

disponíveis na internet como e-mail, Blogs, Twitter, redes sociais, dentre outras. 
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A evolução das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) tem um 

papel fundamental no processo de globalização, provoca mudanças nos modos de ser 

e estar no mundo, reconfigura as relações comunicacionais e faz surgir uma nova 

ordem social, denominada de sociedade tecnológica, sociedade em rede, sociedade da 

informação, sociedade do conhecimento, sociedade cognitiva, sociedade digital, 

dentre outras denominações. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 6). 

Almeida e Silva (2011) entendem que as TDIC na educação contribuem para a 

mudança das práticas educativas com a criação de uma nova ambiência em sala de aula e nas 

instituições de ensino que repercute em todas as instâncias e relações envolvidas nesse processo, 

entre as quais as mudanças na gestão de tempos e espaços, nas relações entre ensino e 

aprendizagem, nos materiais de apoio pedagógico, na organização e representação das 

informações por meio de múltiplas linguagens. Almeida e Silva (2011) afirmam ainda que, a 

disseminação e uso de tecnologias digitais, marcadamente dos computadores e da internet, 

favoreceu o desenvolvimento de uma cultura de uso das mídias e, por conseguinte, de uma 

configuração social pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, aprender 

- viver. E as tecnologias móveis associadas com os recursos da web 2.0, principalmente, são 

responsáveis por grande parte dessa nova configuração social do mundo que se entrelaça com 

o espaço digital. 

Os autores Almeida e Silva (2011) ainda fazem uma relação entre as dimensões 

envolvidas no uso das TDIC na educação, sendo: dimensão crítica humanizadora, tecnológica, 

pedagógica e didática. A dimensão crítica humanizadora do ato pedagógico representa uma 

opção política ancorada em valores e compromissos éticos que relacionam a teoria com a 

prática, a formação de educadores com o fazer pedagógico e o pensar sobre o fazer, o currículo 

com a experiência e com a emancipação humana. O domínio instrumental se desenvolve 

articulado com a prática pedagógica e com as teorias educacionais que permitem refletir 

criticamente sobre o uso das TDIC na educação.  

A dimensão tecnológica corresponde ao domínio das tecnologias e suas linguagens 

de tal modo que o professor explore seus recursos e funcionalidades, se familiarize com as 

possibilidades de interagir por meio deles e tenha autonomia para desenvolver atividades 

pedagógicas que incorporem as TDIC.  

A dimensão pedagógica se refere ao acompanhamento de processo de 

aprendizagem do aluno, a busca de compreender sua história e universo de conhecimentos, 

valores, crenças e modo de ser, estar e interagir com o mundo mediatizado pelos instrumentos 

culturais presentes em sua vida.  
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A dimensão didática se refere ao conhecimento do professor em sua área de atuação 

e às competências relacionadas aos conhecimentos globalizantes, que são mobilizados no ato 

pedagógico que envolve as interações entre professores, alunos, conhecimentos, tecnologias e 

cultura. 

Com o uso das TDIC na educação, aumentou o leque de opções para se promover 

interação, Thompson (2002, p. 78) classifica em três tipos distintos: interação face-a-face, 

interação mediada e quase-interação mediada.  

A interação face-a-face é aquela que acontece em um contexto presencial, em que os 

participantes estão interagindo ao mesmo tempo e partilhando de um mesmo espaço. 

Possui um caráter dialógico, no sentido de o fluxo informacional implicar ida e volta 

da informação e comunicação. Nesse tipo de interação os participantes normalmente 

usam uma multiplicidade de deixas simbólicas (piscadelas, gestos, sorrisos, etc.) para 

que as mensagens sejam transmitidas e analisadas. 

A interação mediada é aquela que implica o uso de algum meio tecnológico que 

possibilita a transmissão da informação e de conteúdos simbólicos para indivíduos 

remotamente no espaço, no tempo, ou em ambos. Nesse tipo de interação, os 

indivíduos podem estar em contextos espaciais ou temporais distintos.  

Quase-interação mediada, utilizada para se referir às relações sociais estabelecidas 

pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, etc.) e que 

implicam grande disponibilidade de informação e conteúdo simbólico no espaço e no 

tempo.  

Ao analisar os três tipos de interações citado por Thompson, verifica-se diferenças 

e semelhanças entre eles. 

Em relação ao espaço-tempo, no caso da interação face-a-face, os interlocutores 

compartilham o mesmo espaço e tempo, já nas interações mediadas ou quase interação mediada, 

há uma separação dos contextos, disponibilidade estendida no espaço e no tempo, podendo os 

interlocutores estarem em locais ou em horários diferentes. 

Quanto à possibilidade de deixas simbólicas, nas interações face-a-face, essa 

possibilidade é irrestrita, uma vez que os interlocutores estão presentes frente-a-frente, essas 

deixas podem ocorrer com gestos, entonação da voz ou até simplesmente um olhar ou o próprio 

silêncio, enquanto que nas outras duas as possibilidades de deixas simbólicas são limitadas. 

 Em se tratando de orientação da atividade, para as interações face-a-face e 

interações mediadas, essa atividade é direcionada especificamente, já no caso das quase 

interações mediadas, é orientada para um número infinito de receptores potenciais. 
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Quanto a dialogicidade, as duas primeiras, face-a-face e mediada tem o caráter 

dialógico, enquanto que as quase interações mediadas tem o caráter monológico. Nesse último 

a comunicação ocorre em um único sentido. 

Dessa feita, tem-se que para os três tipos de interações elencados por Thompson, a 

primeira, interação face-a-face, acontece entre pessoas podendo ou não fazer uso de recursos 

tecnológicos, já nas interações mediadas ou quase interações mediadas, se faz necessário o uso 

das TDIC. Um exemplo para cada um dos tipos de interações seria: Face-a-face, uma conversa 

direta entre professor e aluno em sala de aula; a interação mediada seria uma conversa via algum 

aplicativo de troca de mensagens, como e-mail; já o terceiro, quase interação mediada, pode-se 

citar os livros, jornais ou sítios da internet onde não se sabe exatamente o número de leitores e 

nem quem são. 

Para o contexto do SPMRT, os três tipos de interação elencados por Thompson são 

aplicáveis. A própria nomenclatura do modelo de educação o define “Presencial Mediado por 

Recursos Tecnológicos”, isso significa que o mesmo é considerado tanto presencial como a 

distância, mediado por recursos tecnológicos, como já mencionado anteriormente. Nesse 

modelo, as interações ocorrem para o primeiro caso, face-a-face, quando o professor assistente 

em sala de aula interage com seus alunos (atividades direcionadas), nesse caso a interação 

ocorre entre pessoas sem a necessidade do uso das TDIC, compartilhando o mesmo espaço e 

tempo, com a possibilidade de deixas simbólicas infinitas com caráter dialógico. No segundo 

caso, interação mediada, quando professores titulares e coordenação interagem com os alunos 

nos municípios via plataforma IP.TV e, nesse caso fazendo uso das TDIC, também tem o caráter 

dialógico com atividades direcionadas, porém, com espaços diferentes. Já o terceiro caso, 

ocorre quando os alunos fazem leituras nos livros produzidos especificamente para as 

disciplinas de seus cursos, uma vez que muitos são apenas expositivos e não trazem questões 

que promovam questionamentos ou reflexões, nesse caso as atividades são extremamente 

fechadas e quanto ao diálogo, tem o caráter monológico.  

Levando-se em consideração os conceitos apresentados por Thompson, tem-se que 

três fatores são importantes para os processos de interação: 

O primeiro enfoca as questões sociais e as interações tanto de caráter cognitivo 

como social, referindo-se à condição de que as interações não devam focar apenas a dimensão 

intelectual, mas também a social e a afetiva, como a capacidade de ouvir as necessidades do 

outro, apoiar, respeitar as diferenças do outro e se perceber como sujeito nas trocas 
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compartilhadas, evidenciando a importância das interações sociais nos processos de 

aprendizagem, sejam eles, presenciais ou virtuais.  

As interações presenciais fortalecem as interações virtuais, indicando que essas não 

acontecem de formas separadas (só interação presencial e ou só interações virtuais). Daí a 

importância de se considerar todos os momentos de encontros, o presencial e o virtual não 

devem ser vistos como contextos separados e isolados, mas complementares e 

interdependentes.  

O segundo chama atenção para os momentos de interação presencial e a distância, 

ressaltando que esses dois momentos são diferenciados e devem ser adequados 

pedagogicamente. 

O terceiro enfoca a qualidade das interações existentes entre professor-aluno, aluno-

aluno e aluno-professor, num ambiente dinâmico e flexível, podendo entender e perceber como 

o design dos cursos midiatizados por tecnologias - seus regimes de funcionamento, 

acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem - pode favorecer e/ou 

interferir na qualidade das interações entre os participantes e no trabalho do docente.  

Primo (2005) alerta que boa parte das discussões trata a interação mediada por 

computador de forma excessivamente tecnicista. Questões como velocidade de resposta da 

máquina são, sem dúvida, importantes no tratamento da interação no contexto computacional. 

Entretanto, a ênfase exagerada em problemas de processamento e transmissão de dados digitais 

propicia um estudo parcial, porém incompleto do tema. Quando se fala em interatividade, a 

referência imediata é sobre o potencial multimídia do computador e de suas capacidades de 

programação e automatização de processos.  

No entanto, ao se estudar a interação mediada por computador em contextos que 

vão além da mera transmissão de informações (como na educação à distância ou na educação 

midiatizada por tecnologias), tais discussões tecnicistas são insuficientes.  

Reduzir a interação a aspectos meramente tecnológicos, em qualquer situação 

interativa é desprezar a complexidade do processo de interação mediada. É fechar os 

olhos para o que há além do computador. Ou seja, é preciso que se estude não apenas 

a interação com o computador, mas também a interação através da máquina. (PRIMO, 

2003, p. 32). 

Ao abordar os vários enfoques das interações mediadas pelo computador, Primo 

(2005) enfatiza a abordagem sistêmico-relacional que classifica a interação mediada pelo 
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computador em dois tipos, interação mútua e interação reativa. Assim, o foco está no que se 

passa entre os integrantes, no relacionamento estabelecido e não somente no modelo de 

produção, recepção e canal e exemplifica a questão ao afirmar que para se estudar a amizade 

entre duas pessoas, por exemplo, não basta querer estudá-las em separado, desse modo a relação 

que as une é diferente da mera soma de suas características individuais. Para exemplificar, 

Primo faz uso da metáfora de um binóculo descrita por Bateson (1980, p. 147) onde “dever-se-

ia pensar a interação entre duas pessoas como dois olhos, cada um dando uma visão monocular 

do que acontece entre elas. Juntos, esses dois olhos dariam uma visão binocular mais 

aprofundada. O relacionamento seria essa visão dupla. A relação seria, pois, uma dupla 

descrição”. 

Assim, pode se dizer que o que interessa ao autor não são os processos 

internalizados, mas sim o relacionamento observável entre os participantes da interação. Ainda 

considerando a interação mútua, Primo (2003, p. 287) ressalta que:  

Na interação mútua, os interagentes reúnem-se em torno de contínuas 

problematizações. As soluções inventadas são apenas momentâneas, podendo 

participar de futuras problematizações. A própria relação entre os interagentes é um 

problema que motiva uma constante negociação. Cada ação expressa tem um impacto 

recursivo sobre a relação e sobre o comportamento dos interagentes. Isto é, o 

relacionamento entre os participantes vai definindo-se ao mesmo tempo que 

acontecem os eventos interativos (nunca isentos dos impactos contextuais). Devido a 

essa dinâmica, e em virtude dos sucessivos desequilíbrios que impulsionam a 

transformação do sistema, a interação mútua é um constante vir a ser, que se atualiza 

através das ações de um interagente em relação às do outro. Ou seja, a interação não 

é mera somatória de ações individuais.  

Como exemplos para a interação mútua citada por Primo, temos um debate na sala 

em um fórum de um ambiente de educação a distância, onde a temática é lançada e cada um 

dos interagentes reagem aos estímulos (ações) dos outros e essas reações são novamente usadas 

como estímulos num processo recursivo, alterando assim o comportamento de seus interagentes 

e ao mesmo tempo a relação entre eles vai sendo modificada de acordo com as interações. 

Primo (2003) também ressalta que ao se falar em interação mútua não se está 

querendo oferecer um pleonasmo. Esse conceito se insere dentro de uma discussão maior. Visto 

que mesmo a reação mecânica será entendida como um tipo de interação, a interação mútua 

deve ser compreendida em contraste com a interação reativa.  

Dito de outra forma, os interagentes ao interagirem provocam modificações 

recíprocas. Ao interagirem, um modifica o outro. Cada comportamento na interação é 
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construído em virtude das ações anteriores. A construção do relacionamento, no entanto, não 

pode jamais ser prevista. Por conseguinte, o relacionamento construído entre eles também 

influencia recursivamente o comportamento de ambos.  

Dessa forma, justifica-se a escolha do termo “mútua”, visando salientar o enlace 

dos interagentes e o impacto que cada comportamento oferece ao interagente, ao outro e à 

relação. 

Já comparando a interação mútua com a interação reagente citada por Primo, 

enquanto a primeira se desenvolve em virtude da negociação relacional durante o processo, a 

interação reativa depende da previsibilidade e da automatização nas trocas.  

Uma interação reativa pode repetir-se infinitamente numa mesma troca: sempre os 

mesmos outputs para os mesmos inputs. Diferentemente das interações mútuas, as 

reativas precisam estabelecer-se segundo determinam as condições iniciais (relações 

potenciais de estímulo-resposta impostas por pelo menos um dos envolvidos na 

interação) – se forem ultrapassadas, o sistema interativo pode ser bruscamente 

interrompido. Por percorrerem trilhas previsíveis, uma mesma troca reativa pode ser 

repetida à exaustão, mesmo que os contextos tenham variado. (PRIMO, 2003, p. 280) 

É preciso lembrar que em muitos relacionamentos a comunicação não se dá através 

de um único canal. Primo (2003, p. 80) atribui a esse tipo de comunicação a nomenclatura de 

multiinteração, no sentido de que várias podem ser as interações simultâneas e dá como 

exemplo uma situação presencial e outra à distância onde. 

Em uma situação presencial uma interação com outra pessoa pode se dar através da 

fala, de gestos, perfumes, etc. Além disso, cada um interage com seu contexto e 

intrapessoalmente. Já em um chat, ao mesmo tempo em que se conversa com outra 

pessoa também se interage com a interface do software e também com o mouse, com 

o teclado. Nesse sentido, em muitos casos tanto se pode estabelecer interações reativas 

quanto mútuas, simultaneamente. 

Primo (2003) chama atenção para o fato de que se tornou comum dizer que a 

interação mediada por computador se afasta do modelo “um-todos”, característico da 

comunicação de massa, ao mediar interações “um-um” e “todos-todos”, aproximando-se da 

comunicação interpessoal e grupal, respectivamente, onde vários autores classificam a 

interação a partir das características dos meios utilizados. É como se a qualidade da interação 

dependesse apenas do meio. Como se a interação fosse uma característica do canal, 

independente dos interagentes e do que eles fazem com o e através do meio.  

Outro caminho tomado com insistência é observar a interação como simples 

transmissão de informações.  
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Pensar a interação humana de forma transmissionista e a cognição como 

processamento de informações simplifica o processo de maneira reducionista, 

servindo de atalho para teorias tecnicistas igualarem cognição e computador, 

comportamento humano e funcionamento informático. Como decorrência natural 

dessa via equivocada, a educação (processo interativo por natureza) é também 

reduzida à transmissão cumulativa de verdades indiscutíveis. Ensinar é transmitir, 

treinar, condicionar, reproduzir. Aprender é acumular, reagir conforme o esperado e 

também reproduzir. (PRIMO, 2003, p. 75) 

Então, a interação não depende somente do meio e nem se reduz a simples 

transmissão de informação. A interação depende dos seus interagentes que através de suas 

reações realimentam todo o processo que não se restringe somente a uma relação monológica. 

Portanto, ao se falar em interações, as preocupações devem se voltar para os interagentes, bem 

como para os meios utilizados para isso.  

Em se tratando de educação mediada por recursos tecnológicos, o descompasso 

entre a necessidade de utilizar um recurso tecnológico e a falta de uma convivência entre alunos 

e professores, não pode representar a exclusão das interações, muito menos dos relacionamentos 

sociais. Mendes Netto e Perpétuo (2010, p. 4) a esse respeito, afirmam que “é primordial que 

os cursos da EaD desenvolvam habilidades cognitivas, afetivas através dos recursos 

tecnológicos que já estão à disposição dos alunos”. O contato físico nessa modalidade é 

reduzido a encontros presenciais esporádicos, mas isso não pode representar déficit na 

concepção de que o discente deve ser participativo no seu processo educativo.  

O aspecto afetivo deve ser considerado nas relações de ensino e aprendizagem. Faz-

se aqui uma ressalva, que não se está fazendo menção a criar métodos e técnicas para que o 

aluno possa gostar do professor. Pelo contrário, embora este aspecto também seja importante, 

o que se deseja é salientar a importância da humanização na educação mediatizada por recursos 

tecnológicos, do estímulo à confiança e motivação que é essencial tanto para o discente quanto 

para o docente. 

Levando-se em conta a perspectiva educacional não com seu foco no professor e 

nem no aluno, mas sim na relação entre esses e os processos de ensino e de aprendizagem, 

Valente (2005) propõe o “Estar Junto Virtual” que consiste no uso das TDIC para promover a 

interação professor-aluno e explica esse modo de interação propondo o ciclo de ação: descrição 

- execução - reflexão - depuração - descrição. 

Sobre esse ciclo, Mareco e Araújo (2015) explicam que a descrição se refere aos 

conceitos que um dado professor apresenta visando à realização de uma atividade. A próxima 
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fase do ciclo, a execução, consiste na publicação da descrição no ambiente virtual, o que 

possibilita o processo de reflexão. A depuração, possibilitada pela reflexão pode fazer (re)surgir 

outra descrição. Valente (2009, p. 32) explica ainda que, “na abordagem do ‘estar junto virtual’, 

o professor tem a função de criar circunstâncias que auxiliem o aluno na construção do seu 

conhecimento”, valorizando o conhecimento que o aluno já tem e propiciando o 

desenvolvimento de sua autonomia. 

Pode se observar que, melhorias no ensino e na aprendizagem nesta abordagem 

implicam na relação de troca e reflexão constante entre professor-aluno no decorrer do 

desenvolvimento das atividades.  

Na abordagem do Estar Junto Virtual, o modo de tratar o aluno deve ser acolhedor, 

buscando uma relação de proximidade entre o professor e o aluno. Essa relação pode fazer 

diferença no desempenho e na motivação do aluno com o curso. 

A relação professor-aluno a que se refere Valente (2009) no Estar Junto Virtual, 

pode ter a mesma ou mais proximidade e afetividade do que essa mesma relação construída em 

um curso presencial, ou seja, ela pode ser construída e mantida independente se o tipo de 

interação é síncrono ou assíncrono. Sihler e Ferreira (2011) apontam a interação assíncrona 

como uma das vantagens da EaD. Com isso, a maioria dos cursos a distância visa à educação 

continuada adulta, com diversos compromissos e, sendo assim, o aluno tem a vantagem de 

organizar seu próprio horário de estudo, de acordo com sua rotina de trabalho e não ficar restrito 

a horários pré-determinados.  

Nesse modo de interação assíncrona, a escrita é uma habilidade essencial para uma 

boa atuação do professor. A linguagem utilizada nas mensagens, nos feedbacks pode trazer o 

aluno para “perto” do professor, fazendo-o sentir-se apoiado, amparado e bem orientado. 

Diante disso, percebe-se que na educação midiatizada por recursos tecnológicos o 

professor pode se fazer presente nas mensagens, nas sugestões, nos feedbacks, de maneira 

positiva. Então, pode se observar que a relevância da “presença” do professor, seja na 

modalidade presencial ou a distância, é medida pela qualidade da interação que ele tem com o 

aluno, o que independe de estar “presente fisicamente” ou “Junto virtualmente”. 

Para Belloni (2003) as instituições de EaD se preocupam mais com o suporte 

tecnológico e com a estética e menos com a afetividade e que, além disso, muitos estudantes 

acabam não concluindo os cursos porque a relação desenvolvida entre os atores é mecanicista 
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e cognitiva. Na medida em que ele percebe que suas respostas ou reflexões são importantes 

para o grupo, passa a sentir-se valorizado e motivado para interagir com seus colegas. A partir 

desse cenário, torna-se primordial a mudança de postura do professor que não pode mais 

restringir-se a reproduzir conhecimentos e sim assumir um papel mediador, trazendo questões 

que colaborem para uma aprendizagem crítica e reflexiva. 

Lévy (2003) reflete sobre a interação no sentido de que existe a necessidade de 

valorizar-se a construção de conhecimentos de forma colaborativa, alterando um 

comportamento ainda existente do professor detentor único de conhecimentos. O foco na 

educação mediatizada por recursos tecnológicos deixa de ser o conteúdo e passa a se dirigir 

para a apropriação do conhecimento que se dá na interação. 

A esse respeito, Sihler e Ferreira (2011, p. 3) acrescentam que “o professor 

distribuidor de informações é substituído por um professor provocador, dinamizador e 

orientador da construção do conhecimento do aluno e da sua autoaprendizagem. Sua 

importância é potencializada e sua responsabilidade social, aumentada”. Alves e Novoa (2003, 

p. 19) comungam do mesmo pensamento e acrescentam quanto ao professor que “seu lugar de 

saber seria o do saber humano e não o do saber informações”. Dessa forma, a qualidade da 

comunicação estabelecida é mais importante do que a quantidade de informação transmitida. 

Sua função não é passar conteúdo, mas orientar a construção do conhecimento pelo aluno. 

Assim, as novas tendências da educação mediatizada por recursos tecnológicos têm 

exigido um novo perfil para alunos e professores. Sihler e Ferreira (2011, p. 3) salientam que a 

“aprendizagem colaborativa é um processo importante para o compartilhamento de um objetivo 

comum, e sua metodologia envolve a interação, a qual rompe a lógica tradicional para uma 

prática mais inovadora, promovendo uma relação afetiva com o conhecimento, mais reflexiva 

e autônoma”. 

Pôde-se até aqui perceber que para se estabelecer um bom ambiente para o encontro 

diário entre professores e alunos, seja presencial ou a distância, depende da qualidade das 

interações que não devem estar centralizadas no meio ou simplesmente na transmissão da 

informação. Um bom ambiente para as interações entre professores e alunos deve ser 

estabelecido através da construção das relações interpessoais pautadas no respeito mútuo, na 

perspectiva da imparidade do outro e na afetividade. Respeitar o aluno nesse contexto significa 

tratá-lo com atenção, permitindo que ele se exponha através dos debates, acolhendo suas 

dúvidas e opiniões, estimulando e orientando suas ações. Da mesma forma, deve-se conhecer 
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suas particularidades através da aproximação, sem invadir sua privacidade e ao mesmo tempo 

se mostrando acessível, disposto a ouvi-lo e, para que essas duas iniciativas tenham sucesso e 

se complementem, é necessário que se estabeleça uma relação de afetividade demonstrada 

através do carinho, de um elogio ou simplesmente fazê-lo entender que faz parte como sujeito 

ativo do processo ensino aprendizagem e assim criar um espírito colaborativo para construção 

do conhecimento. 

Já o professor, este deve buscar seu desenvolvimento constante como profissional, 

para compreender que não mais nos dias atuais pode entrar em sala de aula com a intenção de 

despejar sobre seus alunos conteúdo sobre conteúdo. O professor que se espera em sala de aula 

é aquele capaz de conduzir seus alunos rumo a construção do conhecimento por uma via 

pautada na dialogicidade, orientando, balizando e servindo como mediador desse processo. 

Cabe ao professor criar o ambiente propício ao aprendizado e para isso ele deve gostar da 

profissão que escolheu, logo, a sociedade espera que esse não seja professor somente em sala 

de aula, mas que não haja diferença entre a pessoa que está em sala de aula e a pessoa que se 

encontra fora dela, que ele procure orientar seus alunos nas questões pessoais, sempre com 

respeito demonstrando a intenção de ajudá-los. Esse professor deve assumir seu lugar de líder, 

de exemplo a ser seguido por seus alunos, não esquecendo que suas ações dentro e fora da sala 

de aula influenciarão seus alunos de forma positiva ou negativa.    

Através do diálogo feito com os vários autores citados, acredita-se na importância 

das relações interpessoais, bem como na demonstração da afetividade nessas relações 

estabelecidas entre os vários sujeitos dentro da ambiência do SPMRT. Esse sistema de educação 

por ser um sistema híbrido, traz consigo tanto características do sistema presencial, quanto do 

Ensino a Distância, isso faz com que ele requeira uma atenção diferenciada nas questões 

relativas à interação, porque a presença física e a distância geográfica não podem ser um 

obstáculo para a manutenção de um bom relacionamento e por consequência que venham a 

prejudicar os processos de ensino e de aprendizagem. 

Dessa forma, procurou-se uma metodologia de pesquisa que melhor se adequasse 

ao estudo do problema em foco, chegando à escolha do estudo de campo com dois cenários 

distintos identificados na ambiência do SPMRT, visto com detalhes no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 METODOLOGIA 

 

No SPMRT as aulas são transmitidas em horários determinados em tempo real, e 

isso requer frequência diária do aluno em sala de aula e por consequência nas dependências dos 

polos da Universidade nos municípios. No entanto, após o término da transmissão da aula, os 

vários sujeitos (alunos, professores, coordenação) que integram um curso ofertado através dessa 

modalidade, perdem de certa forma o contato pela falta de mecanismos que promovam 

interação e por consequência favoreçam as relações interpessoais no âmbito do curso, ou seja, 

assim que os equipamentos que permitem a transmissão/recepção da aula são desligados, esses 

sujeitos perdem o contato entre si passando a usufruir novamente dessa ambiência somente no 

dia seguinte, no horário da transmissão da aula. Surge assim a seguinte questão de investigação: 

como ocorrem as interações e quais as contribuições delas para o fortalecimento das relações 

interpessoais e no rendimento das atividades acadêmicas no âmbito de um curso ofertado 

através do SPMRT? 

Como resposta a esse questionamento, a pesquisa teve como foco as interações 

entre os sujeitos, procurando identificar de que forma essas interações ou a falta delas 

interferem nas relações interpessoais podendo vir a afetar o desempenho acadêmico dos alunos 

no âmbito do curso de Licenciatura em Educação Física, desenvolvido através do SPMRT da 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA. 

Buscou-se na abordagem qualitativa o amparo necessário para o desenvolvimento 

da pesquisa, nesse sentido a pesquisa qualitativa é uma modalidade voltada para o entendimento 

de fenômenos humanos com o objetivo de fornecer uma visão minuciosa dos fenômenos 

estudados, descrita com mais detalhes a seguir. 

 

4.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Segundo Knechtel (2014), as pesquisas qualitativas se preocupam com o 

significado dos fenômenos e processos sociais, considerando-se as motivações, as crenças, os 

valores e as representações que permeiam as relações sociais.   
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Ainda segundo Knechtel, a pesquisa qualitativa apresenta alguns pressupostos que 

dizem respeito a preocupação com o processo e não com o resultado ou produtos, o interesse 

central está no significado, como as pessoas estruturam seu mundo e como elas explicam suas 

experiências, para isso, há a necessidade de ir a “campo” para observar ou coletar dados 

pertinentes ao tema que está sendo pesquisado. Para dar significado ao fenômeno, a descrição 

é feita através de filmes, fotografias e vários tipos de linguagens, ao mesmo tempo em que 

utiliza o processo indutivo, haja vista que o pesquisador constrói abstrações, conceitos, 

hipóteses e teorias.  

A esse respeito, Denzin e Lincoln (2006, p.20-21), mencionam que a pesquisa 

qualitativa pode se configurar como “um terreno de múltiplas práticas educativas”, ou seja: não 

privilegia uma prática metodológica ou um método em relação a outro, dessa forma cada um 

carrega os traços de sua própria história disciplinar. Isto é, a etnografia e a etnologia na 

educação; a observação participante e a da etnologia na antropologia, na sociologia, na 

comunicação e nos estudos culturais; a análise textual, hermenêutica, fenomenológica, 

psicanalítica, semiótica e da narrativa no cinema e nos estudos literários; a análise de arquivos, 

da cultura material e histórica e de documentos na história, na bibliografia e na arqueologia; a 

análise de discurso e a análise conversacional na medicina, nas comunicações e na educação. 

A pesquisa qualitativa não tem uma teoria ou um método nitidamente próprio. Na 

análise e na interpretação de dados, utiliza a semântica, a semiótica, a narrativa, os arquivos e 

a fonêmica, não dispensando as estatísticas, as tabelas, os Gráficos e os números. 

Utiliza os métodos e as técnicas da etnometodologia, da fenomenologia, da 

hermenêutica, do feminismo, do desconstrucionismo, da etnografia, das entrevistas, da 

psicanálise, dos estudos culturais, da pesquisa baseada em levantamento e da observação. 

Com isso, a diversidade de práticas metodológicas da pesquisa qualitativa permite 

que o pesquisador assuma funções múltiplas: cientista, naturalista, pesquisador de campo, 

crítico social e ensaísta. 

É cada vez mais frequente a realização de pesquisas científicas de cunho qualitativo, 

caracterizadas pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos.  

Quanto à classificação, a presente pesquisa está norteada pela questão já anunciada 

nos seus objetivos gerais. Definida como exploratória e descritiva. Porque uma pesquisa 

exploratória, segundo Gil (2002), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
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problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos 

mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Também considerada de caráter descritivo, 

pois, ainda, segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.  

Já a respeito dos procedimentos técnicos utilizados, a presente pesquisa define-se 

como estudo de campo, visto a seguir. 

 

4.2 Estudo de campo como estratégia de pesquisa 

 

Como estratégia em relação aos procedimentos técnicos a serem utilizados na 

pesquisa em tela, definiu-se o estudo de campo, que segundo Gil (2002), basicamente, a 

pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no 

grupo. Esses procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais como a análise 

de documentos, filmagem e fotografias. O estudo de campo focaliza uma comunidade, que não 

é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer 

ou voltada para qualquer outra atividade humana. 

 Para Fonseca (2002, p. 32) “o estudo de campo caracteriza-se pelas investigações 

em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, 

pesquisa participante, etc.)”. No estudo de campo é necessário que o próprio pesquisador 

permaneça um tempo maior junto à comunidade em estudo e, dessa forma, ele mesmo terá a 

experiência de coletar informações sobre os fatos, presenciá-los e mergulhar no campo em 

estudo para melhor compreendê-lo.  

Para a fase exploratória do estudo de campo, foi realizado um estudo preliminar do 

ambiente geral a ser pesquisado, a ambiência do curso de Licenciatura em Educação Física, 

ofertado através do SPMRT da UEA para 18 (dezoito) municípios do Estado do Amazonas, 

quando foi percebido a existência de dois cenários bem distintos devido suas características de 
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localização geográfica que influenciam diretamente no comportamento dos sujeitos da 

pesquisa, na infraestrutura tecnológica e na logística destas localidades, descritos com detalhes 

a seguir.   

Primeiro cenário - Diz respeito aos municípios que embora estejam distantes 

geograficamente da capital do Estado do Amazonas, Manaus, de onde são transmitidas as aulas 

e onde fica localizada a coordenação do curso, é possível o acesso via terrestre e, por 

conseguinte apresentam infraestrutura tecnológica de acesso à internet e logística diferentes de 

outros municípios que possuem polos da Universidade que ofertam o mesmo curso. 

Segundo cenário - Diz respeito aos municípios mais distantes da capital, com vias 

de acesso somente aérea ou fluvial, com infraestrutura tecnológica de acesso à internet e 

logística diferentes dos primeiros, caracterizando outro cenário dentro da mesma ambiência do 

curso. 

Dentre os 18 (dezoito) municípios contemplados com turmas do curso de 

Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT, foram escolhidos dois 

municípios, cada um representando um dos cenários descritos acima e por questões éticas 

visando a não identificação dos participantes da pesquisa os municípios foram tratados aqui 

pelos pseudônimos de duas frutas bem características do Estado do Amazonas, “Cupuaçu” e 

“Açaí”. 

Para o cenário um, foi escolhido o município Cupuaçu, localizado a 

aproximadamente 100 Km da capital Manaus com acesso via terrestre. Esse acesso via estrada 

favorece o deslocamento de alunos, professores assistentes e coordenação, além de permitir 

uma estrutura logística mais ágil. Também permite ao município uma conexão com a grande 

rede internet através de cabos de fibra ótica. 

Para o segundo cenário, foi escolhido o município Açaí por sua localização 

geográfica, situado à margem direita do rio Solimões. O município de Açaí somente pode ser 

acessado por via fluvial, que leva em média 12 horas de barcos chamados de “voadeiras” por 

serem mais velozes, ou cerca de 32 horas nos barcos de linha (denominação dada aos barcos 

que tem dia e hora para saírem do porto de Manaus com destinos definidos), ou ainda por via 

aérea, com alto custo da passagem. Em se tratando de conexão à internet, o município somente 

se conecta a internet via satélite, o que de certa forma torna-se um fator a ser considerado, já 

que dependendo das condições climáticas, o município pode ficar isolado, prejudicando assim 
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a transmissão de aula ou dificultando a realização dos processos de interação, caracterizando-

se num cenário bem diferente do município Cupuaçu, mas que reflete a diversidade dos 

municípios no Estado do Amazonas.  

Os municípios Cupuaçu e Açaí são mostrados na Figura 7, ressaltando o acesso do 

primeiro, via estrada, através da BR 174 e o segundo somente via fluvial, através do rio 

Solimões, em relação a cidade de Manaus de onde são transmitidas as aulas via satélite. 

Figura 7: Acesso aos municípios Cupuaçu e Açaí em relação a cidade de Manaus 

 

Fonte: Google Maps com adaptação do autor da pesquisa, 2016. 

 

Em busca de compreender essas realidades tão diversas que o Curso de Licenciatura 

em Educação Física ofertado através do SPMRT da UEA deve atender, a coleta de dados foi 

realizada in loco pelo pesquisador nesses dois municípios.  

 

4.3 Técnicas para coleta de dados 

 

Para Yin (2001), a coleta de dados pode ser uma tarefa difícil e complexa, e se não 

for bem planejada e conduzida, todo trabalho de investigação poderá ser prejudicado. Gil (2014, 

p. 42) enfatiza que o planejamento da pesquisa “assegura a direção, rumo às informações que 

o problema requer e, ao mesmo tempo, preserva a ética”, o autor afirma ainda que, os dados de 

campo podem ser obtidos em tal nível de profundidade que permitem caracterizar e explicar 

detalhadamente os aspectos singulares do cenário em estudo, bem como apontar semelhanças 

e diferenças quando comparados com outros cenários estudados. Para uma efetiva condução da 
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pesquisa, o pesquisador deve efetuar um planejamento operacional, que pode consistir em seis 

etapas: 1. Contato formal com as organizações a fim de obter a autorização para realização da 

pesquisa; 2. Explanação dos objetivos do estudo para as organizações; 3. Definição das pessoas 

a serem entrevistadas; 4. Definição de critérios para acesso à organização e aos documentos, 

quais são confidenciais e quais podem ser divulgados; 5. Coleta das evidências, por meio de 

diversas técnicas; 6. Devolução aos respondentes/organização para validação ou não das 

evidências coletadas. 

Após o planejamento para a efetivação da pesquisa, a próxima etapa é a definição 

das técnicas de obtenção de dados e identificação de evidências. Em se tratando das evidências 

para uma pesquisa de campo, elas podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros em 

arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. O uso dessas 

seis fontes requer habilidades e procedimentos metodológicos sutilmente diferentes. Além da 

atenção que se dá a essas fontes em particular, alguns princípios predominantes são importantes 

para o trabalho de coleta de dados na realização da pesquisa de campo. Inclui-se aqui o uso de: 

a) várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes de duas ou mais 

fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas; 

b) um banco de dados, isto é, uma reunião formal de evidências distintas a partir do 

relatório final da pesquisa de campo; 

c) um encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas entre as questões 

feitas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou.  

A incorporação desses princípios na pesquisa de campo aumentará 

substancialmente sua qualidade.  

Os instrumentos de coleta de dados devem ser escolhidos com cautela. O objeto de 

estudo, os objetivos, bem como as hipóteses e a fundamentação teórica orientam a escolha mais 

adequada dos instrumentos.  

Considerando a pesquisa de campo com dois cenários distintos com características 

peculiares, optou-se por escolher os seguintes instrumentos: 

a) Pesquisa documental, que consistiu na coleta de dados junto à coordenação do curso e 

documentos fornecidos pelas Pró-Reitorias da UEA, a fim de tomar conhecimento das 

características legais do curso e dos processos pedagógicos. 
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b) Observação participante, período em que foi feito um acompanhamento do dia-a-dia das 

atividades acadêmicas no âmbito do curso de Licenciatura em Educação Física nos 

municípios Cupuaçu e Açaí. Além dos municípios citados, a observação participante 

também se estendeu ao estúdio de televisão sediado na cidade de Manaus de onde são 

transmitidas as aulas para as salas de aula remotas e junto a coordenação do curso, também 

na cidade de Manaus. 

c) Aplicação de questionário, junto aos alunos das turmas nos municípios Cupuaçu e Açaí, 

com o propósito de identificar a partir da visão do aluno os meios de interação existentes 

ou não na ambiência do curso. 

d) Realização de grupo focal, também realizada junto aos alunos dos municípios Cupuaçu e 

Açaí, com a intenção de fazer uma triangulação de dados, podendo assim validar questões 

já observadas ou elencar outras questões não reveladas durante a fase de observação e nem 

durante a análise dos resultados obtidos através do questionário.   

Por meio das conversas informais, obtidas durante a condução da pesquisa, o 

pesquisador poderá obter evidências não perceptíveis na análise de documentos, análise dos 

resultados dos questionários e na observação. Quando o pesquisador se utiliza desta técnica, é 

necessário manter o sigilo das pessoas com as quais obteve informações. A utilização de 

múltiplas fontes, a triangulação dos dados e as evidências das diversas fontes é um critério que 

aumenta a credibilidade e a confiabilidade dos resultados. Em outras palavras, a partir da coleta 

de dados de diferentes perspectivas e de diferentes fontes, por meio do cruzamento de uma fonte 

com a outra, a constatação é mais forte e melhor sustentada, Yin (2001). 

Verificar se o conteúdo de uma verbalização tem correspondência com uma fonte 

documental. Posteriormente, a análise é feita com o olhar em alternância para os 

dados, para os conceitos ou teorias que a literatura apresenta sobre aqueles assuntos e 

para a articulação que o pesquisador percebe como lógica na construção discursiva. 

(ZANELLI, 2002, p.86). 

Para Zanelli (2002, p. 82) “o rigor na condução de estudos qualitativos é dado pela 

clareza e sequência lógica das decisões de coleta, pela utilização de métodos e fontes variadas 

e pelo registro cuidadoso do processo de coleta, organização e interpretação”, ou seja, depende 

da expertise do pesquisador para identificar todas as variações do objeto de estudo, para assim 

organizar de forma eficiente as evidências coletadas das múltiplas fontes. 

A seguir são especificadas cada uma dessas estratégias de coleta de dados. 
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4.3.1 Pesquisa documental 

 

Quando se deseja analisar regulamentos, estatutos, jornais internos, circulares, 

material escrito divulgado em site institucional da organização e textos de modo geral, a 

pesquisa documental é uma técnica para se estudar e analisar a comunicação de maneira 

objetiva, sistemática, qualitativa e quantitativa.  

Para Martins (2008), a pesquisa documental é necessária para o melhor 

entendimento do cenário em questão e também para corroborar evidências coletadas por outros 

instrumentos e outras fontes, possibilitando a confiabilidade de achados através de triangulação 

de dados e de resultados.  

O levantamento de dados via análise documental foi realizado nas Pró-Reitorias da 

UEA, bem como, junto a coordenação do curso na cidade de Manaus. Para a pesquisa de campo 

em questão foram bases de coleta de dados:  

O Projeto Político e Pedagógico - PPP, com informações relevantes como: objetivo, 

ementário e reconhecimento do curso junto a Secretaria Estadual de Educação, forma de 

ingresso no curso, critérios de escolha de municípios para oferta de turmas de acordo com as 

demandas, dentre outras informações, melhor detalhadas no capítulo 3, para caracterização do 

curso de Educação Física ofertado através do SPMRT. 

O Projeto Básico do Curso - Para que um curso seja ofertado através do SPMRT, é 

necessário a formulação de um Projeto Básico que contenha informações referentes a dotação 

orçamentária, período de vigência, formas de contratação de pessoal e aquisição de material via 

fundação, dentre outros.  

Resoluções e Portarias internas - Fontes de onde foi possível constatar e validar as 

questões legais do curso no âmbito da UEA.  

 

4.3.2 Observação participante 

 

O pesquisador não é apenas um observador passivo, o pesquisador observador 

torna-se parte integrante de uma estrutura social e na relação próxima com os sujeitos da 

pesquisa, ele realiza a coleta de dados e informações. O pesquisador/observador formal e 

revelado será parte do contexto que está sendo investigado/observado.  
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A técnica de observação coloca o pesquisador dentro do contexto estudado, para 

compreender a complexidade, gerando “insights para uma interlocução mais 

competente”, devendo “ser informal e dirigida, centrada unicamente em observar 

objetos, comportamentos e fatos de interesse para o problema em estudo, mesmo que 

obtidos informalmente”. (GIL, 2014, p. 23). 

Dessa forma, fez-se um acompanhamento das atividades acadêmicas do curso de 

Licenciatura em Educação Física desenvolvido por meio do SPMRT de três maneiras: a) em 

dois polos da UEA junto aos alunos nos municípios Cupuaçu e Açaí; b) um acompanhamento 

da ministração das aulas através de um estúdio de televisão de onde são transmitidas as aulas 

via satélite para as turmas localizadas no interior do Estado do Amazonas; c) junto às 

coordenações geral e pedagógica. Todos esses descritos a seguir. 

 

4.3.2.1 Observação realizada junto aos Professores Titulares 

 

Para a observação junto aos professores titulares durante a ministração de uma 

disciplina foi utilizado um diário de bordo onde eram feitas anotações para em momentos 

posteriores fazer uma averiguação mais detalhada de alguns fatos que se destacaram, uma vez 

que no momento da ministração da aula propriamente dita não era possível fazer nenhuma 

intervenção. Segue abaixo a descrição dos fatos observados durante esse período. 

O estúdio de televisão fica em um prédio que pertence à empresa contratada pela 

UEA para prestar o serviço de transmissão de aulas de vários cursos ofertados através do 

SPMRT para vários municípios do Estado do Amazonas. Antes de “entrar no ar” para 

ministração da aula propriamente dita, o professor titular já passou por uma série de 

procedimentos junto ao pessoal de apoio técnico para elaboração do livro da disciplina que vai 

ministrar e, a partir desse livro, preparar as artes que serão usadas durante a apresentação das 

aulas. Essas artes são compostas por mídias específicas, como vídeos, músicas e ou locuções 

específicas de textos, se for o caso, se constituindo em um material multimidiático. Mais 

detalhes a respeito desse processo de preparação das aulas estão descritos no Capítulo II. 

Ainda no estúdio de televisão, os professores titulares são acompanhados pelo 

pessoal de apoio técnico como: diretor de estúdio, cinegrafista e um profissional denominado 

de diretor técnico-pedagógico que ajuda os professores titulares na elaboração do roteiro a ser 

utilizado durante a ministração da aula (um modelo de roteiro utilizado durante a ministração 

da aula está contido no Anexo I). Nesse roteiro é feito uma previsão do tempo a ser utilizado 
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para cada atividade durante a ministração da aula, quais os slides a serem utilizados, se será 

usado um filme ou chamada externa, se haverá dinâmica local (atividades realizadas em cada 

município), se haverá interação via plataforma IP.TV e se há previsão de quais municípios 

participarão, isso faz com que seja aumentada a largura de banda do canal de internet via satélite 

para os municípios relacionados a fim de evitar problemas durante a interação.  

Cabe ressaltar que a observação realizada junto aos professores titulares em estúdio 

de TV, se deu no período de uma semana, durante a ministração de uma disciplina, e os 

professores citados aqui por questões éticas serão chamados de PT1 e PT2, respectivamente, 

para professor titular um e dois. 

Os professores PT1 e PT2 eram professores de outra instituição contratados 

especificamente para a ministração daquela disciplina corrente, no entanto, eles já haviam tido 

a experiência de ministra outra disciplina através do SPMRT para outra turma do mesmo curso 

em anos anteriores, o que facilitava muita a adaptação na utilização de todos os equipamentos 

e recursos do estúdio de TV, bem como a desenvoltura diante das câmeras para ministração da 

aula. 

 Esses professores titulares iniciavam a aula todo dia saudando todos os municípios 

e em alguns casos citando o nome de alguns alunos ou professor assistente sobre algum fato 

acontecido no dia anterior e isso fazia com que eles “quebrassem o gelo” e só então davam 

início a aula propriamente dita segundo roteiro. 

Durante a ministração da aula, os professores PT1 e PT2 abriam espaço para a 

resolução de exercícios ou atividades práticas (Dinâmicas Locais - DL), coordenadas pelos 

professores assistentes em seus respectivos municípios. Quando acabava o tempo previsto para 

tal atividade ou no dia seguinte, quando a atividade era prática, os professores retornavam 

fazendo uma breve interação via plataforma IP.TV com algumas turmas e tentavam ter um 

feedback sobre a realização dessas atividades. 

Os momentos de interação via plataforma IP.TV em geral somente podiam ser 

feitos com no máximo 5 (cinco) municípios devido ao tempo gasto para que isso ocorresse. 

Logo os professores titulares podiam sanar as dúvidas de no máximo cinco alunos ou no melhor 

caso, de 5 (cinco) turmas se as questões fossem bem elaboradas e tivessem o apoio do professor 

assistente para isso em cada município.   
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Em alguns momentos durante a transmissão da aula, os alunos questionaram os 

professores titulares sobre material didático de apoio ao livro e as aulas, como artigos ou 

bibliografias auxiliares. Os professores titulares em geral falavam que enviariam para o e-mail 

dos representantes das turmas ou para os professores assistentes para que esses encaminhassem 

o material a todos em seus municípios. 

   O professor, antes de “entrar no ar” para a ministração da aula, recebe os cuidados 

de um profissional de estética, que o prepara fazendo uma maquiagem, a fim de reduzir as 

imperfeições do rosto que ficam com mais evidência quando estão sendo filmados, isso se faz 

necessário para que os alunos nos municípios não passem a dar mais atenção às questões 

estéticas durante a ministração da aula do que no conteúdo que está sendo apresentado.  

Para cada disciplina a ser ministrada, dois professores são os responsáveis e, nos 

dias da apresentação, enquanto um apresenta o conteúdo, o outro fica na sala ao lado 

acompanhando como se estivesse em uma sala de aula. Esse professor titular que fica na sala 

ao lado, tem a incumbência de responder aos questionamentos que são enviados on line pelos 

professores assistentes que estão nos municípios. Dessa forma, eles tentam dar agilidade ao 

processo de comunicação entre os professores titulares e os professores assistentes que 

repassam as respostas aos questionamentos formulados pelas turmas de maneira mais eficiente. 

Esse professor que fica na sala ao lado, também, em algumas ocasiões quando a dúvida é de 

caráter geral, passa, via “ponto de escuta”, ao professor que está ministrando a disciplina, os 

questionamentos para que a resposta seja dada via TV para todos os alunos de todas as turmas. 

 

 4.3.2.2 Observação realizada junto à Coordenação Geral e Pedagógica 

 

A Coordenação Geral e a Coordenação Pedagógica do curso de Licenciatura em 

Educação Física são ocupadas pelos mesmos professores desde o início da implantação do curso 

no ano de 2007, só havendo uma inversão, onde o antigo Coordenador Geral passou a ser o 

Coordenador Pedagógico e o antigo Coordenador Pedagógico passou a ser o Coordenador 

Geral. Isso ocorreu devido ao fato de o curso não ser ofertado na modalidade presencial pela 

UEA, logo, não possui colegiado formado, no entanto, como o atual coordenador geral já 

pertencia a outro colegiado (concursado), somente foi transferido para o Curso de Licenciatura 

em Educação Física. Ambos os professores - coordenadores geral e pedagógico - são doutores 
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com mais de 15 (quinze) anos de experiência na docência superior e como os mesmos estão à 

frente do curso de Educação Física ofertado através do SPMRT desde o início do curso, isso 

lhes dá uma experiência nessa modalidade de aproximadamente 10 (dez) anos. Segue a baixo 

uma apresentação retirada do Currículo Lattes do coordenador Geral e Pedagógico 

respectivamente. 

Coordenador Geral: Possui graduação em Educação Física pela Universidade 

Federal do Amazonas (1981). Especialização em Metodologia da Pesquisa pela Universidade 

do Amazonas em Convênio com a USP. Mestrado em Educação Física área de Crescimento e 

Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo - USP - (1991) e Doutorado em Educação 

Física área de Sociologia do Jogo e da Atividade Física pela Faculdade de Ciência e Desporto 

da Universidade do Porto (2000). Atualmente é professor convidado da Universidade Nilton 

Lins no curso de Direito. Professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Escola 

Superior de Ciências da Saúde (ESA) nos cursos de Medicina, Odontologia e Enfermagem 

responsável pela Disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Coordenador do Curso de 

Educação Física pelo sistema presencial mediado por tecnologia. Ex-secretário da Juventude, 

Esporte e Lazer do Estado do Estado do Amazonas. Atuando principalmente nos seguintes 

temas: Educação Física, Saúde, Esportes e atividade física, Sociologia do jogo Antropologia 

indígena, Metodologia da pesquisa. 

Coordenador Pedagógico: Possui graduação em Educação Física Plena pela 

Universidade Federal do Amazonas (1991), mestrado em Ciências do Ambiente e 

Sustentabilidade na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (2002) e Doutorado em 

Biotecnologia para a Saúde pela Universidade Federal do Amazonas (2010). Atualmente é 

profissional de educação física - Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Professor e 

Coordenador pedagógico do Curso de Educação Física pelo sistema presencial mediado por 

tecnologia da UEA. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública, 

atuando principalmente nos seguintes temas: educação física, lazer, qualidade de vida, políticas 

públicas de lazer, desporto, cidade e espacialidade. 

A Coordenação do Curso está sediada nas instalações da Escola Superior de Saúde 

da UEA. Essa coordenação é dividida em acadêmica ou pedagógica e administrativa ou 

coordenação geral. Maiores detalhes sobre essas coordenações estão descritos no Capítulo III. 
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Uma vez apresentado ao Coordenador Geral do Curso, e mais uma vez explicado o 

objetivo da pesquisa, este pesquisador foi encaminhado ao Coordenador Pedagógico para 

acompanhá-lo durante um período. 

Devido a questões administrativas e financeiras, o Coordenador Pedagógico 

acumula a função de professor assistente da turma do mesmo curso, sediada na cidade de 

Manaus.  

Através do relato do Coordenador Pedagógico foi possível se inteirar sobre a 

preparação pela qual passam os professores assistentes antes de eles serem enviados para os 

municípios onde acompanharão as suas respectivas turmas. De acordo com o Coordenador 

Pedagógico, os professores assistentes, ao término de cada semestre, se deslocam para a cidade 

de Manaus onde fazem uma espécie de preparação para o próximo semestre, denominada de 

“Semana Acadêmica”, apesar do nome de “semana”, em geral tem um período bem maior. 

Nessa ocasião são conhecidos os professores titulares que ministrarão as próximas disciplinas 

e qual o preparo adequado para a condução dos trabalhos locais de acordo com as características 

de cada disciplina, bem como têm a oportunidade de relatar à Coordenação Geral e Pedagógica 

sobre detalhes ocorridos em seus municípios no semestre encerrado, ou sobre a percepção de 

alguns fatos observados positiva ou negativamente durante a apresentação das disciplinas 

passadas, de forma a corrigi-las ou incentivar novos procedimentos para as disciplinas futuras.   

 

4.3.2.3 Observação realizada junto à turma sediada no município Cupuaçu. 

 

O município Cupuaçu está situado ao longo da rodovia BR-174, portanto, distante 

dos principais rios que banham o Estado do Amazonas e, apesar de possuir várias comunidades 

ao seu entorno, todas se interligam via estrada, possui segundo o IBGE uma população de 

33.703 (trinta e três mil, setecentos e três) habitantes e sua economia depende principalmente 

do turismo, o município possui mais de 150 (cento e cinquenta) cachoeiras catalogadas e do 

cultivo do cupuaçu, fruta típica da região amazônica, razão pela qual o município recebeu esse 

pseudônimo.  

Nesse cenário, todos os alunos devidamente matriculados no curso de Educação 

Física ofertado através do SPMRT da UEA, são moradores da área urbana do município e, 

portanto, para chegarem até as instalações do polo da UEA, o fazem através de seus veículos 
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próprios ou caminhando. A Figura 8 mostra o município Cupuaçu visto sob a perspectiva de 

seu relevo e interligação à cidade de Manaus através da rodovia BR-174. 

                 Figura 8: Município Cupuaçu interligado através da BR-174 

 

Fonte: Google Maps com adaptação do autor 

 

O convívio com a turma se deu em dois momentos com duração de uma semana 

cada um. Ao chegar no município, três apresentações foram importantes a respeito da presença 

do pesquisador e do objetivo da pesquisa, uma para o professor assistente, uma para a diretora 

do polo da UEA e outra para os alunos da turma no município. Já diante da turma, foi importante 

mostrar a preocupação por parte do pesquisador em relação a questão da preservação da 

identificação dos participantes que seriam mantidas no anonimato, e que cada aluno, quando 

citado, seria identificado por A1, A2, A3 e assim por diante, assim como o nome do município 

também seria preservado. Também foram alertados sobre o fato de o pesquisador apenas 

participar como observador, não interferindo nas atividades acadêmicas ou administrativas da 

turma e, consequentemente, do curso. 

As observações feitas foram registradas em um diário de bordo e, em alguns 

momentos mais intensos quando não era possível fazer uso desse diário, as observações eram 

feitas em mídia, gravadas em um aparelho celular para depois serem transcritas para o diário. 

Após as apresentações formais e os esclarecimentos devidos, iniciou-se o 

acompanhamento das atividades da turma como descrito a seguir: 
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O polo da UEA no município Cupuaçu conta com uma infraestrutura de salas de 

aula espaçosas e climatizadas, laboratório de Educação Física, com equipamentos e próteses do 

corpo humano para aulas teóricas, sala da direção do polo, cantina, quadra de esporte, 

biblioteca, área de convivência e estacionamento.  

O polo da UEA no município Cupuaçu não disponibiliza acesso à internet para os 

alunos e a turma do curso de Licenciatura em Educação Física ofertada através do SPMRT no 

município é composta por 20 (vinte) alunos que frequentam as aulas regularmente. 

A sala de aula reservada para os alunos do curso de Licenciatura em Educação 

Física é uma sala equipada com um kit multimídia, composto por uma televisão de LCD de 48 

polegadas fixada na parede frontal aos alunos, a uma altura aproximada de 2 (dois) metros, essa 

TV é interligada a um computador que fica posicionado na mesa do professor, e nesse 

computador está instalado o software IP.TV, pelo qual são transmitidas as aulas e feitas as 

videoconferências. Além desse computador, a sala também possui um aparelho gravador de 

DVD, usado para gravar as aulas para posterior distribuição aos alunos e, por fim, duas caixas 

de som que ficam fixadas no chão em baixo da TV.  

A comunicação entre os sujeitos no âmbito do curso no município Cupuaçu se dá 

via plataforma IP.TV. É importante ressaltar que, por dia, geralmente cerca de 4 (quatro) ou 5 

(cinco) municípios fazem uso da plataforma IP.TV para interagir com os professores titulares, 

ou até mesmo para interagir com outros alunos em outros municípios. 

Entre os alunos e professor assistente no município Cupuaçu, a comunicação se dá 

de forma direta sem mediação quando em sala de aula ou via rede social através de grupos ou 

de forma individual em aplicativos de mensagens instantâneas quando fora do horário da aula. 

O professor assistente é o responsável local pela turma respondendo pelas questões 

acadêmicas e administrativas. Ele se reporta a coordenação em Manaus para sanar problemas 

em relação às questões acadêmicas e se dirige a direção do Campus local para encaminhar 

questões administrativas, principalmente aquelas relacionadas ao uso das instalações ou para 

encaminhamento de documentos segundo o protocolo da Universidade para tal. 

O período de observação junto a turma no município Cupuaçu se deu em duas 

semanas com intervalo entre elas como já mencionado anteriormente, quanto a frequência 

diária, ocorreu em sala de aula na hora da transmissão da mesma, no período matutino, e no 

acompanhamento das atividades extra sala de aula quando agendadas pelo professor assistente. 
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4.3.2.4 Observação realizada junto à turma sediada no município Açaí 

 

O município Açaí está situado à margem direita do Rio Solimões (um dos rios que 

banha o Estado do Amazonas), a aproximadamente 244 Km de distância da cidade de Manaus. 

O município Açaí somente pode ser acessado por via fluvial ou aérea, como já descrito 

anteriormente. O município Açaí, bem como a própria capital do Estado, Manaus, e tantos 

outros municípios surgiram a partir de comunidades que foram sendo formadas às margens dos 

rios, crescendo da margem para a “terra firme”, denominação que se dá na região aos lugares 

que não são invadidos pelas águas dos rios na época das chuvas e, portanto, das cheias. A Figura 

9 mostra a frente do município Açaí à beira do Rio Solimões. Quanto a sua população, segundo 

o IBGE, o município possui cerca de 19.749 (dezenove mil, setecentos e quarenta e nove) 

habitantes, já em relação à economia, o município de Açaí tem na pesca e na plantação do açaí 

as principais atividades que geram emprego e renda, por essa razão o município aqui citado 

recebe esse pseudônimo de “Açaí”. 

Figura 9: Frente do município Açaí 

 

Fonte: Próprio autor durante visita ao município Açaí 

 

Da mesma forma como o município Cupuaçu, o município Açaí também possui 

várias comunidades ao seu entorno, no entanto, o fato de o município estar localizado às 

margens de um rio, significa que muitas das comunidades ao seu entorno (denominadas de 

comunidades ribeirinhas), utilizam os rios como meios de transporte para acessar o município. 

Isso se reflete diretamente no perfil dos alunos do curso de Licenciatura em Educação Física 

ofertado através do SPMRT da UEA no município, em vista de que, vários deles não moram 

na zona urbana, tendo que, em muitos casos, se deslocarem até o município através dos rios, 
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podendo levar mais de uma hora em pequenas embarcações denominadas “canoas” ou 

“rabetas”. 

 Outro fator a ser considerado é em relação ao acesso à internet, desse modo, em 

suas comunidades, esses alunos ficam totalmente sem comunicação, não tendo acesso à grande 

rede, nem pelas operadoras de telefonia móvel, o que os levam a uma vez, estando no município, 

passar o dia ou até mesmo a semana inteira antes de retornar às suas casas, a fim de não ficarem 

alienados das atividades de seu curso. A Figura 10 mostra o município Açaí sob a perspectiva 

de seu relevo, que mostra o isolamento do município em todas as direções, tendo como 

fronteiras a mata virgem (selva amazônica) e o Rio Solimões e seus afluentes. 

Figura 10: Isolamento geoGráfico do município Açaí 

 

Fonte: Google Maps 

 

A observação realizada junto à turma do curso de Licenciatura em Educação Física 

ofertado através do SPMRT no município de Açaí começa exatamente no momento em que o 

pesquisador procurou a maneira mais comum de acessar o município, ou seja, através dos rios, 

característica peculiar aos Estados da Região Norte e atípica aos outros Estados das demais 

regiões do Brasil.  

De segunda a sábado, por volta das seis horas da manhã, sai uma embarcação 

denominada “voadeira” ou “expresso”, mostrada na Figura 11, com destino ao município, em 

geral com cerca de 40 (quarenta) lugares para passageiros. A viagem dura em média oito horas 
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e os passageiros vão acomodados como se estivessem em um ônibus, em poltronas numeradas 

e em um ambiente climatizado. 

Figura 11: Voadeira utilizada para o transporte de passageiros nos rios da Amazônia 

 

Fonte: Próprio autor durente visita ao município Açaí 

 

Por ter entrado em contato com o professor assistente da turma sediada no 

município de Açaí e ter combinado que estaria no município logo no primeiro horário da manhã 

de segunda feira para ser apresentado à turma e iniciar os trabalhos, foi necessário a este 

pesquisador se deslocar para o município ainda no sábado pela manhã, visto que no domingo 

não havia voadeira ou expresso com destino ao município. 

Diferente do município Cupuaçu, o município Açaí não possui prédio próprio da 

UEA, tendo que usar as instalações físicas de uma escola municipal para abrigar três cursos, 

sendo dois ofertados através do SPMRT: o curso de Licenciatura em Letras e o curso de 

Licenciatura em Educação Física, já o curso de Tecnologia Pesqueira é ofertado através do 

sistema modular presencial. 

A turma do curso de Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT 

possui 28 (vinte e oito) alunos frequentando as aulas regularmente. A UEA não oferece link de 

internet para alunos e professores no município fora da infraestrutura montada para a 

transmissão/recepção das aulas dos cursos ofertados através do SPMRT. 

Devido ao difícil acesso ao município, a observação se deu durante o período de 

duas semanas seguidas, diferente do município Cupuaçu onde as semanas foram intercaladas. 
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Já em um dia útil de aula, foi feita uma visita à escola municipal que abriga o curso pesquisado, 

onde foram feitas as apresentações formais a gestora da escola, que fez questão de saber 

exatamente o motivo da estada do pesquisador no município. Segundo ela, com a proximidade 

das eleições municipais, tudo era possível e, portanto, alguém poderia estar ali por motivos 

políticos. Fato esse que foi esclarecido com as explicações devidas e disponibilidade do projeto 

de pesquisa devidamente cadastrado na “Plataforma Brasil”. 

Já com a devida autorização, a livre circulação nas dependências da escola foi 

liberada, onde foi observado que a escola é relativamente nova e bem conservada, com salas 

climatizadas, sala da direção, coordenação pedagógica, cantina com cozinha, quadra de esportes 

e uma sala reservada especificamente para os cursos ofertados através do SPMRT, no caso, 

Licenciatura em Educação Física no turno matutino, e Licenciatura em Letras no turno noturno. 

A sala reservada para os cursos ofertados através do SPMRT é uma sala que 

comporta cerca de 40 (quarenta) alunos e se diferencia da sala de aula disponível para a turma 

do município Cupuaçu e nela todos os equipamentos multimídia ficam dispostos dentro de um 

armário como mostra a figura 12. O kit multimídia da turma do município Açaí é composto 

pelos mesmos itens do kit disponível para a turma do município Cupuaçu, ou seja, uma televisão 

LCD de 48 polegadas, interligada a um computador no qual está instalado o software IP.TV, 

pelo qual são transmitidas as aulas e feitas as videoconferências. Além desse computador, o 

armário também possui um aparelho gravador de DVD, usado para gravar as aulas para 

posterior distribuição aos alunos e, por fim, duas caixas de som que ficam fora do armário, 

fixadas na parede. 
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Figura 12: Armário contendo Kit multimídia no município Açaí 

 

Fonte: Foto tirada pelo próprio autor da pesquisa na sala de aula no município Açaí. 

 

 

 

4.3.3 Questionário 

 

O questionário é um importante e popular instrumento de coleta de dados para uma 

pesquisa social. Constitui-se de uma lista ordenada de perguntas. O questionário deve ser 

respondido por escrito quando aplicado de forma presencial. No estudo de campo é aplicado 

pelo próprio pesquisador. Trata-se de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a 

respeito de variáveis e situações que se deseja medir e descrever. É recomendável que 

acompanhe o questionário as explicações sobre o propósito da pesquisa e sua finalidade, 

tentando despertar o interesse do informante para que responda e devolva o questionário. 

Para Martins (2008), as perguntas de um questionário devem ser claras e 

compreensíveis para os respondentes, não devem causar desconforto, devem abordar apenas 

um aspecto, ou relação lógica por vez, não devem induzir respostas e a linguagem utilizada 

deve ser adequada as características dos respondentes.  

Antes de aplicar o questionário é preciso validá-lo e isso se faz através de pré-testes, 

ou seja, depois de elaborado, o questionário precisa passar por testes antes de sua utilização 

definitiva, escolhendo-se uma pequena amostra de 3 (três) a 10 (dez) colaboradores para 

respondê-lo. 
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A análise dos dados coletados, como resultado desse trabalho de teste, evidenciará 

possíveis falhas, inconsistências, complexidade de questões formuladas, 

ambiguidades, perguntas embaraçosas, linguagem inacessível e etc. Verificadas 

Falhas, o questionário é reformulado, ampliando-se ou reduzindo-se itens, 

modificando-se a redação, reformulando ou transformando perguntas. O que se deseja 

no pré-teste, que pode ser aplicado mais de uma vez, é o aprimoramento e o aumento 

da confiabilidade e validade, ou seja, garantias de que o instrumento se adeque 

totalmente a finalidade da pesquisa. (MARTINS, 2008, p. 39)     

Para a pesquisa de campo aqui elencada, o questionário foi elaborado com 33 (trinta 

e três) questões de respostas fechadas o que, segundo Martins (2008), as questões de respostas 

fechadas são aquelas nas quais o inquirido apenas seleciona a opção (entre as apresentadas) 

mais adequada à sua opinião. Essas questões abordaram os seguintes aspectos:  

a) Caracterização dos sujeitos da pesquisa em relação ao uso das TDIC e a Internet 

em especial. 

b) Processos de interação em geral no âmbito do curso. 

c) Processos de interação utilizando a plataforma IP.TV (na hora da aula). 

d) Intervenção do professor assistente (tutor local) nos processos de interação. 

e) Interação entre aluno e coordenação pedagógica e administrativa do curso. 

f) Interação aluno e professores titulares. 

g) Interação aluno-aluno, considerando o seu desempenho acadêmico. 

Antes da aplicação do questionário, também foi necessário estabelecer um canal 

aberto de comunicação entre alunos, professor (assistente) e coordenação pedagógica do curso 

para as adequações necessárias, visando atender as necessidades da pesquisa e não causar 

problemas de ordem administrativa.    

Após a elaboração do questionário, o mesmo foi aplicado a uma turma com 20 

(vinte) alunos de outro curso da UEA sediada na cidade de Manaus, mas que também é ofertado 

através do SPMRT, com a finalidade de detectar os eventuais problemas e corrigi-los a tempo, 

antes de aplicá-lo aos alunos do curso investigado. 

É importante ressaltar que o mesmo questionário foi aplicado as duas turmas do 

mesmo curso, sediadas nos municípios Cupuaçu (primeiro cenário) e Açaí (segundo cenário), 

de acordo com Apêndices A e B.  
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4.3.4 Grupo Focal 

 

Trata-se de um tipo de entrevista em profundidade realizada em grupo. Tem como 

objetivo a discussão de um tópico específico. No grupo focal, os participantes influenciam uns 

aos outros pelas respostas, pelas ideias e pelos eventos colocados pelo mediador e dessa maneira 

são registradas as opiniões-sínteses das discussões estimuladas/orientadas pelo mediador. 

Segundo Martins (2008), o grupo focal facilita a integração espontânea dos 

participantes e propicia riqueza e flexibilidade na coleta de dados, não comuns quando se aplica 

um instrumento individualmente.  

A dinâmica de grupo focal foi realizada junto aos alunos das turmas dos municípios 

Cupuaçu e Açaí após um período de acompanhamento (observação) das atividades acadêmicas 

durante e fora do horário de sala de aula e após a aplicação de um questionário, com o objetivo 

de subsidiar comparações e análises com as observações já registradas e obtidas através da 

aplicação do questionário. As transcrições das dinâmicas de grupo focal realizadas nos 

municípios Cupuaçu e Açaí estão contidas nos apêndices E e F.   

 

4.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Quanto aos procedimentos de análise qualitativa, Tesch (1990), após considerar as 

múltiplas possibilidades, definiu um conjunto de princípios de práticas orientadoras, 

especificando que, a análise não é a última fase do processo de pesquisa, ela é cíclica ou 

concomitante à coleta de dados, iniciando no momento da própria coleta. Essas duas etapas se 

comunicam. Esse processo é sistemático e compreensivo, mas não rígido. A análise só termina 

quando os novos dados nada mais acrescentam, quando entram num estado de saturação. 

O acompanhamento dos dados inclui uma atividade reflexiva que resulta num 

conjunto de notas de análise que guiam o processo. Essas notas possibilitam registrar o processo 

e constituem uma importante ajuda para o desenvolvimento conceitual. Os dados são 

segmentados, isto é, subdivididos em unidades relevantes e significativas, mas que mantêm 

conexão com o todo. A finalidade da análise não é simplesmente descrevê-los, mas promover 

algum tipo de explicação. Logo, os seguimentos de dados são categorizados de acordo com um 

sistema organizado que é predominantemente derivado dos próprios dados. Algumas categorias 
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são estabelecidas antes da análise dos dados. Mas, ao longo do processo são identificados novos 

temas e definidas novas categorias a partir dos próprios dados, de forma indutiva. 

Quanto à manipulação qualitativa dos dados durante a análise, Tesch (1990) afirma 

que é uma atividade eclética, em vista de que não há uma única maneira de fazê-la. Embora se 

reconheça a importância de um arcabouço metodológico sólido, não se pode dispensar a 

criatividade do pesquisador. Cabe a este muitas vezes desenvolver a sua própria metodologia. 

Knechtel (2014) comenta que a fase de análise de dados da pesquisa consiste em 

dividir os dados coletados e as informações por ordem lógica e para isso é necessário que o 

pesquisador faça uso de sua criatividade, pois, apresentar os dados e tratá-los, implica 

organização visual e mental, a fim de permitir ao leitor uma compreensão de suas relações com 

as partes e com o todo. 

Ao contrário do que acontece nas pesquisas experimentais e levantamentos em que os 

procedimentos analíticos podem ser definidos previamente, não há fórmulas ou 

receitas predefinidas para orientar os pesquisadores. Assim a análise dos dados passa 

a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador. (GIL, 2014, p. 175)  

Gil (2014) classifica a fase de análise como sendo a fase seguinte a da coleta de 

dados e ela tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. 

A esse respeito, Yin (2001) complementa afirmando que a análise de dados consiste 

em examinar, categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências 

tendo em vista as proposições iniciais. 

Dessa forma, procurou-se fazer uma análise de acordo com as características da 

ambiência do SPMRT, com dois cenários (municípios com características diferentes em relação 

à logística, meios de acesso, infraestrutura tecnológica e acesso à internet) distintos, aulas 

ministradas pela televisão, ou seja, a distância, porém com acompanhamento presencial diário 

de professor, categorizando as interações levando em consideração o seu tipo, segundo 

Thompson (2002) em: interação face-a-face, interação mediada ou interação quase mediada.  

Assim, focou-se na proposição inicial de que uma vez identificadas as formas de interações 

nessa ambiência e como elas influenciam na construção e/ou manutenção das relações 

interpessoais, interferindo nas atividades acadêmicas dos alunos, pode se propor alternativas 

para melhoria dessas. 
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Assim, mesmo estando isolados geograficamente, os alunos poderão diminuir essa 

distância se houver melhorias na qualidade das interações, participando das decisões 

administrativas e ou acadêmicas e por consequência podendo vir a melhorar seus índices 

acadêmicos. Já os professores titulares podem se beneficiar através do feedback de suas aulas e 

consequentemente no aprimoramento das mesmas. Quanto aos professores assistentes podem 

ter maior autonomia, podendo vir a prestar um apoio mais efetivo ao aluno em relação as 

questões acadêmicas e administrativas, não sobrecarregando coordenação e professores 

titulares, e por fim, coordenação pedagógica e administrativa que poderão de forma mais 

eficiente gerir o curso tendo uma visão sob o ponto de vista dos vários sujeitos que interagem 

dentro da mesma ambiência.  

Portanto, a fase de análise com foco na proposição inicial citada anteriormente, 

buscou apresentar respostas para a pergunta elencada no problema, que consiste em: como se 

dá as interações e quais as suas contribuições para o fortalecimento das relações interpessoais 

e se a afetividade está presente nessas relações de modo a favorecer o processo ensino 

aprendizagem no âmbito de um curso ofertado através do SPMRT?  

Assim, a fase de análise já foi iniciada bem antes com a revisão da literatura, 

buscando conceitos e definições de teorias que pudessem convergir para a temática em questão, 

bem como durante a coleta de dados, onde se buscou identificar indícios desses processos de 

interação.  

Para a análise dos dados levou-se em consideração os documentos coletados junto 

as Pró-Reitorias da UEA e a própria coordenação do curso de Licenciatura em Educação Física. 

Com a finalidade de entender o contexto do curso em toda sua complexidade e nos diferentes 

ambientes, foi feito um estudo de campo onde foi possível realizar uma observação em três 

etapas, junto aos professores titulares em estúdio de televisão, junto à coordenação pedagógica 

e administrativa e posteriormente  em dois cenários individualizados (duas turmas em dois 

municípios diferentes), onde foi possível a aplicação de questionário e dinâmica de grupo focal 

com os alunos e observação participante junto as turmas durante a transmissão das aulas, como 

mostrado na Figura 13. 
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Figura 13: Estrutura da análise do estudo de campo com dois cenários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez definida a metodologia de Estudo de Campo, apresentados os dois 

cenários para pesquisa e feita a coleta de dados através da análise documental, observação 

participante, aplicação de questionário e realização da dinâmica de grupo focal, partiu-se para 

as devidas análises, descritas no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO V 

 
 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nessa fase, os dados coletados foram analisados de forma crítica, sempre 

procurando verificar a visão dos vários sujeitos que compõem essa ambiência em relação ao 

mesmo fato, para assim fazer uma sobreposição de informações e com isso um confronto sobre 

perspectivas diferentes, de sujeitos diferentes.  

 

5.1 Análise dos documentos 

 

Durante o período de duas semanas foi feito o levantamento de documentos 

relativos ao curso e da própria UEA como Projeto Político Pedagógico, Projeto Básico, Plano 

de Desenvolvimento Institucional, editais e resoluções normativas da UEA que 

regulamentavam algumas ações do funcionamento administrativo e pedagógico do curso. 

A partir desses documentos pôde-se, por exemplo, identificar os cursos atualmente 

ofertados pela UEA através do SPMRT, mostrados no Capítulo 1, Editais dos últimos 

vestibulares para ingresso no curso de Licenciatura em Educação Física ofertado através do 

SPMRT, visão geral da infraestrutura acadêmica, logística, tecnológica e de pessoal de todos 

os elementos que deveriam compor os cursos ofertados através do SPMRT, mostrado na Figura 

2 no Capítulo I.  

Logo, através da análise dos documentos, pôde-se comprovar que apesar da 

previsão contida no projeto básico do curso de Licenciatura em Educação Física de uma 

infraestrutura necessária de material, equipamentos, pessoal e tecnológica, alguns desses itens 

não foram implementados ou adquiridos, como aquisição de geradores, contratação de empresa 

provedora de link de internet para uso dos alunos e professores assistentes nas salas de aula 

geograficamente distribuídas, dentre outros. O que mostra um contraste entre o planejamento e 

a execução do curso no que diz respeito a infraestrutura. 

Tais observações poderiam passar despercebidas, se não fosse o relato enfático dos 

alunos quanto a essas questões, pois a falta de um gerador em alguns municípios com problemas 

frequentes no fornecimento de energia, causa sérios prejuízos, chegando a descaracterizar o 

sistema de educação que tem na transmissão de suas aulas ao vivo um diferencial importante. 

Quanto à falta de link de internet nas dependências da Universidade nos municípios deixa 
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alunos e professores assistentes, isolados a partir do término da aula, sem possibilidades de 

acesso a outras fontes bibliográficas que os auxiliem nos conteúdos ministrados, ou sem poder 

interagir com professores titulares ou outros alunos de outros municípios. 

A análise documental também se mostrou importante para o entendimento das 

questões administrativas e financeiras do curso de Licenciatura em Educação Física, pois 

através dessa análise pôde-se compreender, por exemplo, como a coordenação administrativa 

(geral) faz uso do aporte financeiro destinado as atividades do curso durante o tempo de 

vigência do projeto. Estão inseridos gastos com passagens de professores assistentes para se 

deslocarem para seus municípios de atuação ou retornarem a capital, Manaus, para encontros 

da semana pedagógica e passagens para coordenação que se deslocam para os municípios em 

visitas previamente agendadas, aquisição de equipamentos e material de práticas desportivas e 

livros, bem como o gasto com transportes desses materiais e equipamentos até os municípios 

destino.  

Quanto às questões pedagógicas pôde-se verificar a preocupação em prever no 

calendário letivo, tempo para a preparação tanto de professores assistentes, quanto de 

professores titulares para as atividades a serem desenvolvidas por cada um deles. Muito embora, 

o tempo destinado para tal preparação tenha sido considerada insuficiente por esse pesquisador, 

e isso pôde ser comprovado durante a observação feita junto a coordenação durante a “semana 

pedagógica” que antecede o início letivo de cada semestre. 

Os professores assistentes são preparados para atuarem junto aos alunos nos 

municípios, recorrendo aos professores titulares e coordenação quando necessário, já os 

professores titulares são auxiliados na elaboração do livro texto de suas disciplinas, 

planejamento e ministração das aulas pela televisão, em estúdio de TV preparado 

especificamente para isso. 

Também foi comprovado através da análise dos documentos que a forma de 

avaliação do rendimento acadêmico não foi adaptada ao SPMRT, seguindo rigorosamente o 

que preconiza a resolução específica da UEA para os cursos ofertados na modalidade presencial 

tradicional, fato também comprovado através do relato coletado durante o período de 

observação junto a uma das turmas. 

Outro fator de relevância identificado na análise dos documentos, é que não há 

previsão de atendimento por parte dos professores titulares a professores assistentes e alunos, 

bem como não há meios tecnológicos institucionais previstos para isso, o que também foi 

comprovado pelo resultado de um dos quesitos do questionário aplicado aos alunos das turmas 

de Cupuaçu e Açaí. Os alunos afirmam que a comunicação se dá de maneira aleatória a 
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depender da disponibilidade de cada professor titular, não havendo meios institucionalizados 

para esse fim. Logo, os professores titulares têm como suas atribuições o planejamento e a 

ministração das aulas, não se preocupando com atendimentos aos alunos ou ao próprio professor 

assistente. 

 

 

5.2 Análise da observação feita junto aos professores titulares 

 

Durante o período de acompanhamento das aulas de uma disciplina através do estúdio 

de televisão, foi possível através da observação e de perguntas diretas aos professores titulares 

denominados de PT1 e PT2 identificar aspectos relevantes para a compreensão das 

possibilidades de interação e de estabelecimento de relações interpessoais propiciados pelo 

Sistema de Educação Presencial Mediado por Recursos Tecnológicos (SPMRT).  

No que se refere à eficiência do processo de comunicação que ocorre com as turmas 

nos municípios, PT1 relatou que, às vezes, se sente impotente por não poder responder a todos, 

pois podem surgir muitas perguntas que eles não conseguem responder no tempo previsto para 

a aula. Por isso, em geral, ele interage apenas com os professores assistentes que são “a voz e 

os ouvidos” deles (professores titulares) e da coordenação nos municípios. PT1 afirmou que há 

uma dependência da atuação do professor assistente para o sucesso da disciplina, tendo em vista 

que muitas delas são práticas e, como tal, devem ser praticadas localmente.  

Por sua vez, o professor assistente relata que essa dependência não se restringe 

somente a atividades práticas, ela se estende ao longo da disciplina, pois é ele que informa aos 

professores titulares se o aprendizado está ocorrendo como planejado, se os objetivos da 

disciplina estão sendo alcançados etc.  

Os dois professores titulares PT1 e PT2, mostraram pontos de vista coincidentes em 

seus relatos de que apesar de interagirem as vezes com os alunos nos municípios através da 

plataforma IP.TV para tirar dúvidas, ou até mesmo para ouvir deles sugestões a respeito das 

aulas que estão sendo ministradas, o professor assistente é o “termômetro” para poderem 

“sentir” as turmas. Ambos relataram que em uma sala de aula convencional de um curso 

presencial, eles obtêm o feedback olhando para os alunos e podem mudar a dinâmica da aula se 

sentirem que a estratégia usada não está surtindo o efeito desejado, já no SPMRT, como fazer 

isso se não estão vendo os alunos e estão de frente para câmeras que não têm expressão alguma?  
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Percebeu-se nos professores titulares durante o período de observação um 

entusiasmo para ministração das aulas. Chamou a atenção o relato do PT2, por ele reportar certa 

frustração pela falta de acesso a todos os alunos de todas as turmas, por não ter um canal, um 

meio adequado para disponibilizar material auxiliar as aulas ministradas, ou simplesmente não 

ter um mecanismo baseado nas TDIC que proporcione um atendimento mais próximo aos 

alunos ou personalizado. Relatou que sente os alunos muito próximos e, ao mesmo tempo, 

muito distantes, sente que alguns alunos precisam de mais atenção e ele não pode dar.      

Durante o período de observação e segundo os relatos colhidos, pôde-se perceber o 

empenho dos professores titulares na ministração de suas aulas. Segundo o relato do PT1, a 

hora de ministrar a aula era igual a “colocar a cereja em cima do bolo”, pois todo o trabalho de 

preparação já havia sido feito nos bastidores na preparação do livro e, por conseguinte, na 

preparação e transformação das aulas para o formato televisivo. 

O nível de entendimento entre os dois professores titulares que estavam ministrando 

a disciplina durante o período de observação tinha um grau elevado, somente alcançado devido 

ao tempo de trabalho juntos nos bastidores nas etapas anteriores à ministração da aula 

propriamente dita. 

Percebeu-se o empenho dos professores titulares para responder a todos os 

questionamentos feitos pelos alunos ou professores assistentes nos municípios, no entanto, 

devido ao curto tempo destinado às interações com as turmas através da plataforma IP.TV, 

acaba, de certa forma, causando uma frustração por não poderem atender a todos. Ocasionando 

com isso, certa dependência da atuação do professor assistente local, pois eles, professores 

assistentes, acabam por receber a responsabilidade de sanar as dúvidas e qualquer outro 

problema inerente à disciplina nos municípios em que atuam. 

Outro fator importante diz respeito ao feedback que os professores titulares recebem 

para a adequação da aula durante sua realização, pois, usualmente quem transmite a eles se a 

aula está ou não tendo uma boa aceitação de formato, metodologia e apresentação, são os 

professores assistentes que, a partir do convívio com a sua turma, fazem uma auto avaliação e 

as repassa aos professores titulares, o que não é a melhor solução, pois quem deveria de fato 

dar essa opinião seria o próprio aluno. 

Também foi percebido por parte dos professores titulares certo descontentamento 

pela falta de canais alternativos para interação direta entre eles e os alunos. Esse fato chegou a 
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ser mencionado pelo PT2 que sentia os alunos tão próximos, e ao mesmo tempo tão longe, e 

com tantos recursos tecnológicos disponíveis, não poder fazer uso de nenhum deles de forma 

institucional. 

Assim, foi possível perceber que os professores titulares se sentem frustrados por 

não poderem dar atendimento aos alunos, seja devido ao tempo destinado via plataforma IP.TV 

ou pelo número elevado de alunos e turmas do curso, que são atendidos simultaneamente em 

uma aula, tornando esse atendimento personalizado impraticável. Com isso, sentem os alunos 

próximos e ao mesmo tempo distantes, o que torna o professor assistente mais uma vez agente 

chave no modelo, pois delegam a ele a incumbência de sanar todas as dúvidas referentes a 

disciplina até o dia seguinte no momento da transmissão da nova aula. Também falta um recurso 

tecnológico ou lugar apropriado onde possam compartilhar conteúdos de apoio, que são 

repassados aos professores assistentes como listas de exercícios, materiais biblioGráficos 

auxiliares ao livro texto da disciplina, de modo que os professores assistentes localmente os 

repassem aos seus alunos.  

Essa interação com os alunos de forma hierárquica via professor assistente, deixa 

os professores titulares distantes dos alunos ao ponto dos alunos não se sentirem à vontade para 

interagirem quando necessário, e nessa situação, devolvem a comunicação hierárquica através 

do professor assistente que é quem na maioria das vezes participa das interações via plataforma 

IP.TV.  

Então, nessa ambiência ficou claro que o curso não dispõe de mecanismos para 

promover interação de forma eficiente entre professores titulares e alunos, não dispõe de espaço 

institucionalizado para o compartilhamento de material ou de um espaço único para que todos 

os alunos do curso possam interagir ou promover debates com colegas, inclusive de outras 

turmas, mediados pelos professores titulares ou até mesmo pelos professores assistentes e 

supervisionados pelos primeiros.  

Essa falta de interação entre professores titulares e alunos, e a falta de um meio ou 

espaço propício para promover interação, não contribui para a criação de um ambiente 

educativo harmonioso, de socialização entre as turmas, pelo contrário, faz com que as turmas 

trabalhem de forma isolada umas das outras.       
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5.3 Análise da observação feita junto a Coordenação 

 

Durante o período de observação junto à coordenação do curso de Licenciatura em 

Educação Física ofertado através do SPMRT foi possível obter muitas informações devido ao 

fato de o pesquisador já conhecer os coordenadores e ter convivido com eles em outras ocasiões 

na UEA, o que de certa forma facilitou todo o trabalho, pois os mesmos abriram as portas do 

curso para qualquer iniciativa que fosse necessária para a pesquisa. Então abaixo segue uma 

análise dos fatos relatados ou observados junto a essa coordenação.   

Dentre vários relatos, um em especial feito pelo coordenador pedagógico chamou 

a atenção. Em muitos casos, nem ele e nem o coordenador geral do curso têm condições de 

atuar diretamente na resolução de problemas que ocorrem no âmbito do curso, principalmente 

nos municípios. Por isso, contam com a atuação do professor assistente, de tal forma que 

costumam dizer a esses professores “me tragam o problema e se possível a solução também”. 

Isso mostra a importância do professor assistente nesse sistema de educação, pois sobre seus 

ombros paira a responsabilidade de intervir para solucionar questões que muitas vezes escapam 

de sua esfera de atribuições. Por outro lado, mostra a impossibilidade da coordenação de atuar 

em todas as frentes de seu curso, delegando ao professor assistente mais uma responsabilidade, 

que extrapola suas atribuições pedagógicas.  

O coordenador pedagógico afirma também que os processos de interação no âmbito 

do curso seguem uma ordem hierárquica, que passa pelos professores assistentes, seja de cima 

para baixo (coordenação para os alunos) ou de baixo para cima (alunos para coordenação). 

Segundo ele, seria quase impossível se não fosse assim, de tal forma que se o professor 

assistente de determinado município não for atuante, o rendimento acadêmico dos alunos fica 

a desejar e esse é um dos motivos pelos quais foi adotado um esquema de rodízio de município 

entre os professores assistentes dentro do âmbito do curso. Assim, as turmas têm a possibilidade 

de conviver com vários professores com características diferenciadas, uns com mais e outros 

com menos iniciativas para atuarem no escopo do curso em seus municípios, o que de certa 

forma favorece uma equiparação entre as turmas.  

Vale ressaltar que, esse professor apesar de acumular as funções de Coordenador 

Pedagógico e professor assistente, ele somente recebia proventos por um dos cargos que é o de 

professor assistente, e que durante o período de observação, o referido professor dividia seu 

tempo em sala de aula com atendimento aos alunos no papel de professor assistente ou fora dela 
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(sala de aula) e como Coordenador Pedagógico, auxiliando ou representando o Coordenador 

Geral em eventuais afastamentos do último. Além disso, o coordenador pedagógico apoia os 

professores titulares no momento da realização da aula no estúdio e auxilia aqueles professores 

que ministrarão aulas na fase de elaboração do livro da disciplina e na preparação das artes a 

serem utilizadas.    

Essa sobreposição das funções do Coordenador Pedagógico com as funções do 

professor assistente da turma de Manaus do curso em pauta tem aspectos positivos e negativos, 

como por exemplo: como professor assistente esse professor tem a obrigação de assistir as aulas 

junto com os alunos da turma de Manaus e isso o torna um espectador diferenciado, pois ele 

tem o poder de intervir como Coordenador Pedagógico e, se for o caso, até de mudar o rumo 

da aula que está sendo ministrada.  

O professor assistente, que também exerce a função de coordenador pedagógico, 

conhece e participou de todos os momentos que antecederam a ministração da aula, antes disso, 

ele também participou da contratação dos professores titulares, ele conhece cada um dos 

municípios que abrigam turmas do curso, sabe das características de cada uma dessas 

localidades, participou do processo de seleção dos professores assistentes, dentre outras, logo, 

ele pode identificar de forma mais rápida e precisa eventuais problemas que possam surgir 

durante a ministração de uma disciplina.  

Como professor assistente, também sabe dos problemas enfrentados pelos seus 

pares nos municípios, inclusive em relação à falta de interação entre professores titulares e 

alunos e à carência de um repositório para o compartilhamento de material auxiliar ao livro 

texto ou aos slides disponibilizados. Apesar de acompanhar uma turma que está sediada na 

mesma cidade onde está o estúdio de televisão e, portanto, na mesma cidade que atuam os 

professores titulares, não compartilha do mesmo espaço, pois a sala de aula e o estúdio de TV 

se localizam em prédios diferentes, logo, tanto ele, quanto seus alunos não tem contato com os 

professores titulares da mesma forma que os outros alunos de outros municípios.  

Por outro lado, já que as funções pedagógicas acarretam certo esforço e tempo fora 

da sala de aula, em alguns momentos ele tem que deixar o convívio da turma em sala de aula 

para tratar de assuntos que são pertinentes à Coordenação Pedagógica e de interesse geral. Logo, 

essa ausência dele em sala de aula como professor assistente é sentida por seus alunos que 

apesar de maduros para continuarem as atividades sem a presença dele, ficam sem 
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representatividade junto aos professores titulares na hora das interações via plataforma IP.TV 

ou durante as atividades de dinâmica local.  

Ao observar que em muitos casos, tanto o Coordenador Pedagógico como o 

Coordenador Geral não conseguem atuar para resolver vários problemas que ocorrem nos 

municípios, delegando essa tarefa aos professores assistentes, a coordenação deixa de se 

envolver com os alunos e não participa do cotidiano do desenvolvimento do curso nos polos, 

onde emergem problemas. Eles também não têm condições de participar de várias outras 

situações importantes para um convívio na ambiência de um curso nessa modalidade e a 

compreensão de suas problemáticas e acontecimentos, como atividades festivas, ações 

acadêmicas extraclasse promovidas pelos alunos em suas localidades, dentre outras que 

fortalecem as relações interpessoais.   

Durante o tempo de observação também foi percebido que o Coordenador Geral do 

curso tem muitas atribuições que, de certa forma, não estão diretamente relacionadas às 

questões pedagógicas do curso, mas que dão suporte a todo o trabalho acadêmico, até por isso, 

se justifica a existência da outra coordenação (a pedagógica). O Coordenador Geral do curso 

tem como principais atribuições o contato direto com a fundação contratada pela UEA para 

gerir as finanças do curso no que diz respeito à contratação e pagamento de pessoal e à aquisição 

de materiais, equipamentos e passagens, além de ser o contato direto com as Pró-Reitorias e 

Reitoria da UEA. Assim, constatou-se uma separação de atribuições e atividades, de tal forma 

que saltou aos olhos a importância de cada uma dessas coordenações para o bom funcionamento 

de um curso ofertado nessa modalidade presencial mediada por recursos tecnológicos. 

A seguir a análise é feita em relação aos dados coletados (observação, aplicação de 

questionário e realização da dinâmica de grupo focal) de acordo com cada cenário da pesquisa.  

 

5.4 Análise dos dados coletados no Cenário 1 

 

Este tópico apresenta a análise dos dados coletados junto ao município Cupuaçu, 

que configura o cenário 1 do estudo de campo. Vale relembrar que o cenário 1 aqui descrito se 

distingue do cenário 2 da pesquisa devido às características de seu município em relação ao 

acesso, logística e infraestrutura tecnológica e à conexão à internet. 
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5.4.1 Análise da observação realizada junto ao município Cupuaçu 

 

Durante o período previsto para acompanhar as atividades acadêmicas da turma do 

curso de Educação Física ofertado através do SPMRT da UEA sediada no município Cupuaçu, 

pôde-se fazer a análise descrita a seguir. 

O fato de as aulas serem nas dependências da própria UEA no município, deixavam 

os alunos mais à vontade para fazerem-se presentes nessas dependências fora do horário da 

aula. Mesmo assim, os alunos retornavam pouco às dependências da UEA no município para 

atividades extraclasse. 

As aulas iniciam pontualmente às 8 horas da manhã e o professor assistente é o 

encarregado de ligar os equipamentos e fazer os testes necessários antes do início da aula. 

Quando o professor sofre algum impedimento e se atrasa, o primeiro aluno a chegar faz esse 

procedimento. 

Antes do início das atividades é feita uma espécie de chamada para a aula, com a 

fixação do logotipo do curso na televisão, e quando o Hino Nacional é apresentado, significa 

que logo após a sua execução a aula será iniciada, isso é importante para a interrupção das 

conversas paralelas dos alunos e agilidade por parte daqueles que ainda estão se posicionando 

em suas carteiras. 

Quando a aula é iniciada, o professor titular da disciplina faz uma breve revisão do 

conteúdo apresentado no dia anterior, e se foi encaminhado algum questionamento por algum 

município, ele é sanado logo de imediato. Em seguida, o professor titular começa a ministrar a 

aula do dia, que sempre é iniciada com uma arte informando o conteúdo a ser ministrado e o 

objetivo da unidade. A aula do dia é distribuída geralmente em três unidades, como mostrado 

no Anexo I (roteiro da aula), com intervalo de cerca de 10 (dez) minutos entre elas ou, quando 

é necessário ou solicitado, o professor titular estende esse intervalo para as atividades 

denominadas de dinâmicas locais - DL. Essas dinâmicas locais são normalmente de resolução 

de exercícios, consulta a conteúdo na internet ou preparação de algum meio ou equipamentos 

que poderão ser usados pelos alunos nas atividades práticas. 

Durante a apresentação da aula, muitos alunos fazem perguntas ao professor 

assistente e este, por sua vez, quando tem o conhecimento adequado, as responde ou, quando 

não se sente à vontade para responder de imediato, faz as devidas anotações e as remete aos 
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professores titulares no estúdio de televisão em Manaus via chat no mesmo horário da 

apresentação da mesma. Cabe aqui ressaltar que em várias ocasiões, alguns alunos se mostraram 

incomodados com o fato de o professor assistente usar aquele momento para redigir as questões 

para enviá-las aos professores titulares e, perguntado a um aluno, o mesmo relatou que o 

barulho do uso do teclado por parte do professor assistente na hora da explicação do assunto 

tira a concentração, já outro aluno diz que o professor assistente também deveria prestar atenção 

na aula, pois caso contrário, ele não saberia tirar as dúvidas dos alunos em momentos 

posteriores. 

Em relação às várias perguntas que são feitas ao professor assistente na hora da aula 

e que ele não as responde, mas as envia aos professores titulares, ele relata que as aulas não são 

preparadas por ele e, por isso, não sabe responder de imediato. Disse também que, apesar de 

receber o material de apoio com antecedência como o livro da disciplina e os roteiros das aulas, 

muitos assuntos só foram vistos por ele durante sua graduação e, por isso, prefere não se 

manifestar, somente o fazendo quando está seguro.  

Percebe-se que essa atitude por parte do professor assistente de não sanar as dúvidas 

dos alunos no momento em que elas ocorrem, causa certo descrédito em relação ao referido 

professor. Sobre essa questão alguns alunos relataram que preferem não mais se manifestar 

(fazer perguntas ao professor assistente), pois, segundo eles, sabem que não terão suas dúvidas 

sanadas.  

Durante os intervalos destinados às dinâmicas locais, o professor assistente 

incentiva os alunos e os auxilia em suas atividades, reportando aos professores titulares 

informações sobre o rendimento da turma em relação à prática executada. Não foi identificada 

durante a realização dessas dinâmicas a formação de grupos para melhor desenvolvimento das 

atividades, de forma que cada aluno é responsável pela sua atividade, se reportando somente ao 

professor assistente para informar o seu término.     

Durante a segunda semana de observação em sala de aula, estava prevista uma 

avaliação da disciplina corrente. Nessa ocasião, notou-se certa agitação por parte dos alunos, 

solicitando revisão do assunto pelos professores titulares, o que foi atendido de imediato por 

parte da Coordenação do Curso. No entanto, localmente os alunos não se mobilizaram para 

estudos extra sala de aula em forma de grupos de estudo ou reuniões na própria Universidade. 

O professor assistente se prontificou a revisar o assunto previsto para a avaliação em outro 

horário e, no horário previsto, os alunos compareceram e formaram grupos para debater sobre 
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a temática. Nessa ocasião, observou-se uma preparação maior por parte do professor assistente 

para a revisão do assunto, pois o mesmo elaborou um material particular para essa revisão e 

notou-se que os alunos que compareceram, ficaram, de certa forma, satisfeitos tanto com o 

estudo realizado, quanto com a iniciativa do professor assistente. 

Como estava no fim do semestre letivo, foi perguntado ao professor assistente se 

tinha alguma atividade programada para o encerramento das atividades letivas no município.  

O professor assistente relatou que tem dificuldades em se relacionar com a turma e não é 

somente com essa que ele estava acompanhando naquele momento, pois ele enfrentou o mesmo 

problema em outros municípios, nos quais atuou como professor assistente. Ele acrescentou 

que, por morar no município e ter um convívio muito próximo dos alunos, tem que manter certo 

afastamento dos mesmos para não prejudicar os trabalhos em sala de aula, pois alguns alunos 

podem confundir a amizade com as questões de trabalho, como já ocorreu em outros 

municípios, onde o professor foi acusado de favorecimento a certos alunos, por estarem muito 

próximos no dia-a-dia. Continuou relatando que acha que não tem uma liderança em relação à 

turma e faz a parte dele ‘certinha’, de forma burocrática, atendendo a todas as solicitações 

quando são feitas pela Coordenação do Curso ou por parte dos alunos, mas não se dispõe a 

outras ações extra sala de aula para não ser acusado de favorecimento ou ser ‘tachado de babá 

de aluno’. 

Pôde-se perceber que o professor assistente enfrenta problemas de relacionamentos 

com os alunos da sua turma, não consegue estabelecer um convívio próximo a eles sem que 

para isso perca a sua autoridade de professor. Isso limita suas ações perante a turma, não se 

envolvendo em atividades extraclasse e cumprindo de forma burocrática suas atividades 

docentes, o que não traz benefícios para o ambiente educativo, pois dessa forma, não conhece 

seus alunos e não consegue identificar as potencialidades e limitações deles e assim, não sabe 

como ajudá-los.  

A coordenação e professores titulares delegam aos professores assistentes várias 

tarefas de caráter acadêmico e administrativo. Esse fato se bem aproveitado poderia trazer 

benefícios para o professor assistente e para toda a turma no que diz respeito ao fortalecimento 

das relações interpessoais, pois esse professor assistente com atitudes proativas poderia 

contribuir para estabelecer um ambiente de trabalho amigável e prazeroso ao promover 

atividades que pudessem trabalhar os atributos da área afetiva, como, por exemplo, a 

colaboração, através de trabalhos em equipe ou o respeito ao próximo, demostrado através do 
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acato das opiniões, manifestações individuais e negociação de ideias. No entanto esse professor 

prefere a distância, assim “cumpre seu papel docente” de forma burocrática. Isto mostra certa 

confusão em relação as atribuições docentes do professor assistente, pois quando se refere a 

cumprir de forma burocrática seu papel está se referido a ligar, desligar equipamentos, fazer 

chamadas para o controle de frequência, repassar os questionamentos dos alunos via IP.TV aos 

professores titulares e estar presente em sala de aula todos os dias.  

Esse professor assistente parece não considerar que no município ele representa a 

UEA, a coordenação e todos os professores que ministram aula (professores titulares), logo, a 

atuação desse professor de acordo com a estrutura do SPMRT é de um professor que deveria 

extrapolar as atividades inerentes à docência, consciente de que tanto o aluno, quanto a 

sociedade local o enxergam como a pessoa que independentemente de estar ou não no horário 

de aula (digo aqui ‘a pessoa’, pois não deveria haver distinção daquele que está em sala de aula 

daquele que está fora dela), é a pessoa a quem podem recorrer, seja para atividades relacionadas 

à sala de aula ou não. Esse professor representa a instituição e de certa forma tem sob sua tutela 

(seus alunos) um seguimento da sociedade local que está em formação para atuar como futuros 

gestores e/ou professores educadores. Por outro lado, esses professores assistentes não recebem 

nenhuma orientação específica que os prepare para o papel de gestor para atuarem na gestão 

administrativa e política de suas respectivas turmas nos municípios.  

Também por ocasião da aproximação da data da avaliação, quando se notou certa 

inquietação por parte dos alunos da turma, foi feita uma investigação mais intensa com o 

objetivo de identificar as causas, e o relato da aluna A3 chamou a atenção, pois ela disse que 

toda semana passa por um estresse que denominou de “estresse da sexta-feira”. Conforme foi 

relatado, o problema consiste nas avaliações que, segundo ela, ocorre toda semana, em geral na 

sexta-feira, devido ao método de avaliação do SPMRT não ter sido adaptado para a modalidade 

de educação mediada e seguir rigorosamente o modelo de avaliação de um curso presencial 

regular da UEA, que em sua resolução respectiva obriga que, para obter a aprovação em uma 

disciplina, o aluno precisa passar por três avaliações e esses instrumentos de avaliação ficam a 

critério do professor que está ministrando a disciplina. O grande problema, segundo o relato, é 

que, ao longo de um semestre, de uma avaliação para outra, leva-se um determinado tempo, 

distribuídos em torno dos quatro meses de aulas efetivas nos cursos presenciais, já no SPMRT, 

esse intervalo é de 3 (três) semanas, tempo que dura em média uma disciplina no sistema 

modular, logo, em geral ocorre uma avaliação por semana e isso os obriga, segundo relato da 
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A3, “a usar a memória temporária”, ou seja, fixar o conteúdo para a avaliação e em seguida 

limpar a memória para a próxima disciplina.   

Em relação aos momentos em que os alunos pedem a vez para interagir usando a 

plataforma IP.TV, percebeu-se que na maioria das vezes o tempo destinado não é suficiente e, 

dependendo da complexidade do assunto ministrado, o fato de o município não ser atendido em 

sua solicitação para interagir, causa desconforto e certa revolta nos alunos. Sobre isso o 

professor assistente relata que não dá para atender a todos, pois são 18 (dezoito) municípios no 

total e deixar todos usarem a plataforma para sanar suas dúvidas, segundo ele, “levaria o dia 

inteiro”, por isso, os professores titulares repassam para os professores assistentes essa 

responsabilidade. 

Em algumas ocasiões a Coordenação do Curso fez uso da plataforma IP.TV para 

dar informes de interesse geral ou para determinado município, um professor ou aluno. Mas 

esses momentos usados pela Coordenação, em geral, não puderam se estender por muito tempo 

para não avançar no horário previsto para a aula, no final da qual informavam que qualquer 

dúvida deveria ser sanada com o professor assistente ou em contato com a Coordenação 

diretamente em Manaus. No entanto, alguns alunos responderam que o contato com a 

Coordenação era feito via ligação telefônica, pois o coordenador não possuía, ou se possuía 

algum canal de comunicação do tipo mensagem instantânea, eles não sabiam e por e-mail nunca 

eram respondidos.   

Quanto à comunicação com os professores titulares, alguns disponibilizavam seus 

números para mensagens instantâneas, já outros não, e alegavam que o canal de comunicação 

seria via professor assistente, pois, tendo em vista o número de alunos distribuídos nos 18 

(dezoito) municípios, tornar-se-ia inviável responder a todos, se todos resolvessem entrar em 

contato, já se houvesse uma triagem feita pelos professores locais, seria de grande valia. 

Em relação a comunicação no âmbito do curso, pôde-se perceber que apesar de a 

turma sediada no município contar com uma infraestrutura de acesso à internet interligada via 

fibra ótica, via satélite ou ainda via operadora de telefonia, a comunicação no âmbito do curso 

praticamente se restringe aos momentos de interação via plataforma IP.TV na hora da aula, pois 

além de não haver um canal institucionalizado para isso, a própria coordenação não incentiva a 

comunicação entre os vários sujeitos nessa ambiência.  
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A coordenação, por motivos administrativos, implementou no âmbito do curso uma 

comunicação hierarquizada, pois assim, pode fazer uma triagem de assuntos relevantes ou 

definir prioridades. No entanto, ao promover uma comunicação hierarquizada, professor titular 

- professor assistente - aluno ou Coordenação - professor assistente - aluno, está promovendo 

um distanciamento entre aqueles que estão nas pontas dessa hierarquia, o que em nada contribui 

para os processos de ensino e de aprendizagem, onde deveria se prezar pela aproximação 

promovida pelo convívio diário, apesar de nesse caso ocorrer via televisão.   

Em alguns momentos durante a apresentação das aulas, os professores titulares 

manifestaram a necessidade de disponibilizar conteúdo auxiliar ao preparado previamente e 

utilizado nas aulas, no entanto, não sabiam como fazer isso. A esse respeito, o aluno A12 relata 

que os alunos sentem falta de um local, página do curso ou qualquer outro meio onde possam 

recorrer para publicação de material, compartilhar ideias, confraternizar com colegas de outros 

municípios ou simplesmente postar informações das atividades desenvolvidas por eles em seus 

municípios. 

Em relação ao professor assistente para atuar de forma a atender os anseios, tanto 

da turma como da Coordenação Acadêmica ou Administrativa, observou-se que em várias 

ocasiões, por se tratar de um município que se localiza relativamente próximo à cidade de 

Manaus, e por ter acesso a essa localidade via terrestre, levando aproximadamente cerca de uma 

hora de deslocamento, o professor assistente se deslocava até Manaus para interagir com 

professores titulares e Coordenação, atuando de forma ágil na resolução de possíveis problemas, 

ou podendo se antecipar a eles. 

Como o acesso à internet no município se dá de várias formas como via cabo de 

fibra ótica nas instituições públicas, via satélite dentro do âmbito dos cursos oferecidos através 

do SPMRT da UEA, e através das operadoras de telefonia que oferecem conexão em 

residências, o professor assistente tinha, em geral, várias opções para interagir com a 

Coordenação e professores titulares na cidade de Manaus, não ficando totalmente isolado no 

município com os alunos.   

Em resumo, alguns fatos saltaram aos olhos do observador pesquisador e ficou bem 

claro o quanto os alunos esperam pela iniciativa do professor assistente para lidera-los, para 

conduzi-los, orientá-los, pois ainda são alunos inexperientes, recém-saídos do ensino médio, 

onde estavam acostumados a serem acompanhados pelos seus professores nas atividades 

acadêmicas. No curso superior de Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT 
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os alunos enxergam no professor assistente o guia, o incentivador, o precursor, procurando no 

professor assistente o apoio para as atividades que ainda não conseguem fazer sozinhos, como 

a Zona de Desenvolvimento Proximal -ZDP descrita por Vygotsky (1998), onde ele se refere 

as atividades que uma pessoa pode fazer com a ajuda de outra mais experiente. 

Notou-se na dinâmica realizada fora do horário de aula (grupo de estudos para 

revisar os assuntos para a próxima avaliação) um ambiente mais amigável e diferente do que 

existia em geral durante a aula propriamente dita. Nesse ambiente, tanto alunos, quanto 

professor assistente estavam mais soltos, mais à vontade e isso pode proporcionar uma interação 

maior entre eles (professor-alunos), de tal forma que segundo uma aluna: - O tempo voou 

rapidamente e a tarde passou que eu nem vi. Nesse cenário, percebe-se que na relação professor-

aluno a iniciativa do professor é que estabelece o clima, pois segundo Joao Paulo (2005) é nesse 

clima de harmonia participativa que se estabelecem pontes entre os conhecimentos de um e de 

outro (professor e aluno).  

Nesse ambiente amigável e descontraído os alunos puderam se expressar sem medo, 

sem vergonha, e até sem a preocupação de acertarem em seus comentários, o que favoreceu 

muito o debate. Naquela tarde, professores e alunos estavam próximos, a interação era 

voluntária e os relacionamentos foram fortalecidos, pois cada um pode expressar vários 

atributos da área afetiva como, respeito ao ouvirem atentos quando um pedia a palavra, amizade 

ao demonstrar respeito e contribuir ou complementar a linha de raciocínio do colega, lealdade 

nos comentários e principalmente quando discordavam entre si.      

Logo, foi percebido que estava faltando para aquela turma, comunicação entre eles 

para fortalecer as relações interpessoais, pois segundo Giddens (2005) em toda interação 

pessoal, a comunicação é a base necessária, e ainda complementa o pensamento alertando que, 

se não há comunicação, não há interação. Isso nos leva a acreditar que um dos fatores que 

tornam os sujeitos participantes do curso distantes é a falta de comunicação, nem tanto a 

distância geográfica, pois no exemplo da turma do município Cupuaçu, professor assistente e 

alunos conviviam diariamente e mesmo assim encontravam-se distantes não geograficamente, 

mas sim pela falta de comunicação, não proporcionando momentos de interação entre eles.         

Ainda contribuindo para um distanciamento e um enfraquecimento das relações 

interpessoais, o professor assistente atuava de forma burocrática como ele mesmo denominou, 

e de forma inconsciente não está percebendo que estabelecer boas relações é o primeiro passo 

para se criar um bom ambiente de trabalho. Freschi e Freschi (2013) alertam que para que no 
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ambiente educativo as atividades sejam produtivas, o aluno precisa se sentir à vontade com o 

professor e por isso o professor deve refletir constantemente sobre suas ações, pois ele como 

educador possui grande influência na vida de seus alunos e, portanto, é preciso que o professor 

saiba a importância do afeto nas relações interpessoais e que ser professor e a realização da 

prática docente significa um compromisso consigo mesmo, com o aluno, com o conhecimento 

e com a sociedade em geral, portanto, atuar de forma burocrática só o distancia ainda mais de 

seus alunos. 

 

5.4.2 Análise do questionário aplicado à turma sediada no município Cupuaçu 

 

Uma vez testado e depurado, o questionário foi aplicado a 13 (treze) alunos que 

compareceram à dinâmica, de um total de 20 (vinte) alunos que frequentam as aulas 

regularmente. Dessa forma, segue síntese dos dados mais relevantes da análise das respostas ao 

questionário aplicado aos alunos da turma sediada no município Cupuaçu. A análise completa 

das respostas ao questionário encontra-se no anexo B. 

A grande maioria informa ter bons conhecimentos a respeito do uso das TDIC, faz 

acesso à internet diariamente e, mais de uma vez ao dia usando seus celulares como mostra o 

Gráfico 1. 

Gráfico 1: Recurso mais utilizado para acessar a internet no município Cupuaçu 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A maioria acessa a internet de casa com a finalidade de estudo, mostrado no Gráfico 

2. 

a) Celular; 12

b) Tablete; 0

c) Notebook; 1
d) Smart TV; 0

RECURSO QUE MAIS UTILIZA PARA 

ACESSAR A INTERNET?
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Gráfico 2: Finalidade do acesso à internet no município Cupuaçu 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

O meio disponibilizado institucionalmente para comunicação no âmbito do curso e 

mais utilizado são as redes sociais em geral, mostrado no Gráfico 3. 

Gráfico 3: Recurso mais utilizado para comunicação no âmbito do curso 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A grande maioria ainda classifica como bom ou regular o meio disponibilizado para 

comunicação no âmbito do curso, como mostrado no Gráfico 4. 

a) Trabalho; 2

b) Lazer; 4
c) Estudo; 7

d) Outros; 0

QUAL A FINALIDADE DE ACESSO A 

INTERNET?

a) Correio eletrônico (e-mail); 1

b) Mensagem de 
texto via celular; 3

c) Ligações telefônicas; 0
d) Redes 
sociais; 9

RECURSO MAIS UTILIZADO PARA 

COMUNICAÇÃO 
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Gráfico 4: Conceito dos meios disponibilizados para comunicação 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A maioria afirma que toda vez que estudantes de seu município pedem a vez para 

interagir via plataforma IP.TV eles são atendidos, como mostrado no Gráfico 5. 

Gráfico 5: Interação via plataforma IP.TV 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A maioria também afirma que seus questionamentos são sanados via plataforma 

pelos professores titulares e o tempo disponibilizado para as interações é suficiente, como 

mostrado no Gráfico 6. 

a) Bom; 9b) Regular; 3

c) Ótimo; 0d) Insuficiente; 1

QUAL O CONCEITO PARA OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO NO AMBITO DO CURSO

a) Sempre; 8

b) Quase sempre; 5

c) Quase nuca; 0

d) Nunca; 0

INTERAÇÃO VIA PLATAFORMA IP.TV
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Gráfico 6: Tempo para interagir via plataforma IP.TV 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A grande maioria afirma que o professor assistente é o principal mediador da 

relação com os professores titulares e Coordenação do Curso, como mostrado no Gráfico 7, e 

que, apesar do tempo disponibilizado para atendimento por ele ser suficiente, ele não resolve 

totalmente as questões administrativas e pedagógicas que se apresentam. 

Gráfico 7: Interação com professores titulares via IP.TV (município Cupuaçu) 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Todos afirmam que os meios empregados para promover interação no âmbito do 

curso são bons e que o meio mais utilizados pela Coordenação para as interações é a plataforma 

IP.TV e as visitas ao município. 

A maioria afirma que os meios utilizados para promover interação de maneira 

informal entre a turma e os professores titulares são as redes sociais genéricas ou e-mails, não 

utilizando os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem e nenhum fórum de discussão em 

a) Sim; 7

b) Não; 3

c) Às vezes sim; 2

d) Às vezes não; 1

TEMPO SUFICIENTE PARA 

INTERAGIR VIA PLATAFORMA IP.TV

a) Sim, sempre; 3

b) Quase sempre; 2

c) Não, faço meus 
questionamentos ao 
professor assistente 

e ele é quem se 
comunica com os 

professores 
titulares; 8

d) Nunca; 0

INTERAÇÃO DIRETA COM PROFESSORES 

TITULARES
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plataforma apropriada para isso, porém, a maioria classifica a frequência das interações como 

sendo boa, Gráfico 8.   

O Gráfico 8, mostra exatamente o contraste entre as respostas dadas no questionário 

e a realidade relatada na dinâmica de grupo focal e percebida durante o período de observação 

junto a turma no município Cupuaçu. Pois no questionário, os alunos (maioria) responderam 

que a frequência das interações é considerada boa, no entanto, durante a observação e durante 

a realização da dinâmica de grupo focal os alunos foram enfáticos ao afirmarem que somente 

interagiam com os professores titulares via plataforma IP.TV e que em média esses momentos 

de interação não eram suficientes tendo em vista que por dia no máximo 5 (cinco) turmas 

podiam interagir via plataforma e que os professores titulares não passavam seus contatos em 

redes sociais, além do fato de a turma ser representada para interagir via plataforma IP.TV, pelo 

professor assistente.  

 

Gráfico 8: Frequência das interações no município Cupuaçu 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A maioria afirma no questionário que seu desempenho acadêmico é influenciado pelos 

processos de interação no âmbito do curso, Gráfico 9, e considera importantes os momentos de 

interação com os professores titulares e assistentes. A maioria se sente à vontade em participar 

de interações virtuais e quase sempre ou sempre, participa de grupos de estudo e que quando 

isso acontece, seu desempenho acadêmico melhora consideravelmente.  

a) Bom; 9

b) Regular; 2

c) Ótimo; 1

d) Insuficiente; 1

FREQUÊNCIA DAS INTERAÇÕES
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Gráfico 9: Influência das interações no desempenho acadêmico no município Cupuaçu 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Percebe-se nessa análise contradições entre os resultados obtidos através do 

questionário com as informações ou relatos obtidos durante a observação feita junto a turma no 

município Cupuaçu, pois o questionário após ser analisado, nos indica que:  os alunos fazem 

acesso à internet sem prejuízos para as atividades acadêmicas, constantemente os alunos 

participam de grupos de estudo e isso faz o rendimento acadêmico melhorar, os professores 

titulares e assistentes estão sempre à disposição e conseguem sanar todas as dúvidas referente 

ao conteúdo das disciplinas, os momentos e meios disponibilizados para interação são 

satisfatórios, ou seja, as respostas dadas aos itens do questionário mostram uma realidade que 

não condiz com a realidade observada, daí surgiu a necessidade da realização da dinâmica de 

grupo focal, justamente para confrontar as respostas dadas no questionário com as observações 

e relatos feitos durante o período de observação, como será visto a seguir.  

  

5.4.3 Análise da dinâmica de Grupo focal realizado junto à turma sediada no município 

Cupuaçu 

 

Antes de iniciar a análise da dinâmica de grupo focal realizada no município 

Cupuaçu, esclareço que nos depoimentos dos alunos os pontos mais relevantes que tratam 

diretamente do tema proposto a ser pesquisado encontram-se sublinhados para uma melhor 

visualização. 

Para a realização do grupo focal a turma foi reunida fora do horário das aulas e 

nessa ocasião compareceram 18 (dezoito) alunos do total de 20 (vinte) que até aquele momento 

a) Sim, influenciam muito; 11

b) Influenciam pouco ; 2
c) Influenciam parcialmente; 0

d) Não influenciam; 0

INFLUÊNCIA DAS INTERAÇÕES NO 

DESEMPENHO ACADÊMICO
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(abril/2016) frequentavam as aulas regularmente, diferente dos 12 (doze) que responderam ao 

questionário. Primeiramente fiz uma explanação sobre como seria conduzida a dinâmica e qual 

era o seu objetivo e mais uma vez esclareci que suas identidades seriam preservadas e que cada 

aluno (a) receberia um codinome A1, A2, A3 e, assim por diante, na hora das citações no texto.  

A dinâmica de grupo focal foi bastante esclarecedora e serviu para confrontar e/ou 

dar entendimento às questões subjetivas, não reveladas com a aplicação do questionário e não 

entendida ou corretamente interpretadas durante a realização da observação participante. 

De imediato, foi possível perceber certo descontentamento por parte dos alunos, por 

não encontrarem no questionário opções suficientes como respostas para todas as suas 

inquietações, o que levou à explicação de como foi elaborado o questionário e como ele estava 

servindo de balizamento para a realização da dinâmica de grupo focal. 

Cabe ressaltar que antes de aplicar a dinâmica de grupo focal, preparei algumas 

perguntas ou situações hipotéticas para fazer uso caso a dinâmica começasse a perder o foco ou 

enveredasse por outro caminho que não o objetivo proposto. 

Em seguida foi feita uma leitura dos itens do questionário aplicado e toda vez que 

acabava de fazer a leitura de cada tópico, comentava a análise preliminar feita em relação a esse 

tópico e da surpresa com os resultados. Informei da minha surpresa após a análise geral dos 

resultados obtidos, pois a análise preliminar do questionário trazia em muitos tópicos 

contradições em relação ao que fora observado nas semanas que antecederam a aplicação do 

questionário. Essa leitura e análise preliminar do resultado do questionário foram realizadas de 

forma proposital a fim de estimular as discussões. 

Nesse momento houve um alvoroço geral e o Aluno A3 fez uso da palavra: 

Aluno A3: - Professor, ao responder ao questionário me senti engessado, pois achei que as 

respostas estavam direcionadas e muitas coisas que eu queria falar não pude pelas limitações 

do questionário.  

Fez-se um silêncio na sala, e todos se olhando, como que concordando com o 

depoimento dado. Esperei cerca de uns 2 (dois) minutos em silêncio também para ver se mais 

alguém espontaneamente se manifestaria, como isso não aconteceu, voltei a fazer uso da 

palavra. Dessa vez, esclareci que o questionário foi elaborado a partir de uma experiência 

anterior que tive como coordenador e professor de um curso também na mesma modalidade e 
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que tentei repassar essa visão para o questionário, aplicando-o a uma turma da mesma 

modalidade, porém de outro curso na cidade de Manaus e fazendo os ajustes que achei 

necessários. Mesmo assim fazendo uma análise preliminar, detectei que ele não era suficiente 

para mostrar a realidade dos fatos em estudo, ou pior que isso, maquiava essa realidade.     

Continuei esclarecendo que tentando enxergar melhor os fatos em estudo, 

estávamos dando início a dinâmica do grupo focal e que faria algumas perguntas para nortear a 

dinâmica e não perder o foco se preciso fosse. 

Dessa forma para iniciar o debate, fiz a pergunta inicial. 

Pesquisador: - Vocês se sentem isolados das outras turmas do mesmo curso? 

A resposta foi unânime, que sim, que não tem qualquer contato com as outras 

turmas e raramente sabem o que está acontecendo em outros municípios com as outras turmas 

do mesmo curso. 

O aluno A3 fez uso da palavra. 

Aluno A3: - Com a atuação do professor assistente anterior eu não sentia a necessidade de 

maiores contatos com os professores titulares, coordenação ou com as outras turmas em outros 

municípios e nem por isso me sentia isolado como agora, pois o professor assistente anterior 

era bem dinâmico e os conhecimentos em relação às disciplinas supriam essa necessidade, além 

de ele estar sempre disponível, ou seja, a interação que tinha com o professor assistente supria 

qualquer necessidade nesse sentido. Já com esse professor assistente atual, nós, somente 

encaminhamos as nossas dúvidas e ele sempre diz que vai perguntar aos professores titulares e 

assim o faz. Só que as respostas geralmente não são imediatas e quando não são imediatas, 

causam uma falta de estímulo, “já pensou hoje saber a previsão do tempo do dia de ontem? ”, 

é frustrante, não culpo o professor assistente, pois sei que ele não sabe a resposta para todas as 

perguntas, ainda mais que não foi ele quem planejou e muito menos quem está ministrando a 

disciplina, mas eu prefiro não perguntar mais, pois sei que não terei respostas. 

Lancei uma situação hipotética para obter mais informações a esse respeito e 

incentivar o debate. 

Pesquisador: - Suponhamos que uma prova foi realizada e que os índices alcançados pela turma 

foram relativamente baixos, vocês teriam como saber se esses índices baixos ocorreram 
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somente na turma de vocês ou se essa foi uma situação comum as outras turmas dos outros 

municípios?  

Aluno A5: - Olha! Quando era o outro professor assistente, nós sabíamos dessas coisas através 

dele, e em algumas vezes ele chegou a intervir a nosso favor junto a coordenação pedagógica 

do curso, tentando refazer a avaliação ou coisas do tipo. 

Aluno A7: - Eu sei de algumas coisas por participar de um grupo de uma amiga que não tem 

nada a ver com o curso em uma rede social de outro município e por lá fico sabendo das coisas, 

mas que nem coordenação e nem professores comentam. 

As respostas dos alunos A5 e A7 logo de início mostraram um forte indício de que 

realmente as respostas dadas no questionário não representavam a realidade da turma e que a 

realização da dinâmica de grupo focal realmente se fazia necessária, além do fato de perceber 

logo de imediato através do relato do aluno A7 a maneira informal da utilização das redes 

sociais para se informar a respeito de acontecimentos na ambiência do curso, então continuei 

com as perguntas como forma de incentivar a participação de todos os alunos.  

Pesquisador: - Existe algum grupo em alguma rede social com representantes das turmas para 

troca de informações, socialização de acontecimentos e comunicação em geral que sejam de 

interesse dos discentes do curso? 

A resposta novamente foi de forma unânime, que apesar de existir várias turmas, 

elas são independentes e geralmente seguem as orientações e dinâmicas dos professores 

assistentes locais.   

Aluno A4: - As turmas trabalham de forma isolada, como se não pertencessem ao mesmo curso. 

Os professores assistentes têm certa autonomia na condução dos trabalhos locais e isso faz com 

que muitas coisas sejam acertadas localmente e não são totalmente dependentes da coordenação 

em Manaus e não precisam do aval dos professores titulares para suas atividades locais.    

Aluno A1: - Em algumas ocasiões, alunos que faziam avaliações em horários ou dias diferentes 

dos outros municípios, tiravam fotos das provas e enviavam para os outros municípios e em 

algumas vezes chegou aqui no nosso, por isso a coordenação limitou o poder de flexibilização 

dos professores assistentes em relação às avaliações. Então a partir daí a coordenação não 

incentiva mais o uso das redes sociais no âmbito do curso, pois de certa forma atrapalha o 
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controle deles e se as turmas permanecem isoladas, uma não contamina a outra ou não nos 

juntamos para fazer reivindicações. 

Nesse momento, foram risos de forma generalizada. 

Aluno A6: - Outro exemplo disso é que uma vez um Pró-Reitor mandou limitar o acesso à 

internet aqui no município depois que o CPD da UEA relatou que o município estava fazendo 

acesso a sites que falavam de sexo. Não se deu conta que faziam isso como pesquisa acadêmica, 

afinal o curso de Educação Física é um curso da área de saúde e como tal trata de forma mais 

intensa as questões do corpo e tudo que pode acontecer com ele.  “Não estou falando aqui de 

pornografia e sim de sexo, que fique bem claro! ”. 

Fiz novamente uma pausa, esperando para ver se alguém mais se manifestaria, 

como isso não aconteceu, fiz a próxima pergunta. 

Pesquisador: - Como suprem a falta do convívio diário com professores titulares, coordenação 

de curso e dos outros alunos que não estão no mesmo município que vocês? 

Aluno A3: - Professor, em geral não temos problemas relevantes durante o semestre e quando 

temos, repassamos ao professor assistente que entra em contato com a coordenação em Manaus 

e depois nos dá a solução. Uma questão importante e não poderia deixar de comentar é que o 

próprio coordenador geral do curso não usa o aplicativo de mensagens mais popular do mundo, 

ele diz que se passar a usar não terá mais sossego. Isso é uma barreira que não dá para transpor, 

então para conseguir contato com o coordenador geral do curso, preciso ir a Manaus ou efetuar 

uma ligação que em geral custa caro ou como de costume, falo com professor assistente que 

fala com o coordenador. Isso nos deixa ainda mais dependentes da atuação do professor 

assistente, ou seja, se for um professor proativo, atuante e com bom relacionamento com a 

turma, o problema será resolvido, senão, o problema se arrastará até o fim do semestre. 

Aluno A3: - Essa falta de comunicação rápida e direta com a coordenação do curso ou com os 

professores titulares sem intermediários deixa os alunos apreensivos e sempre sujeitos a boa 

vontade dos outros como, professores assistentes, diretor de polo, dentre outros. Em geral a 

interação com os coordenadores ou professores em Manaus geralmente não acontece de forma 

alguma ou se acontece, sempre é através da figura do professor assistente. 

Mais uma vez fiz uma pausa, aguardando que mais algum aluno se manifestasse e 

como isso não ocorreu, lancei mais uma situação hipotética para estimular o debate. 
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Pesquisador: - Se por um acaso a aula de determinado professor titular estiver difícil de ser 

compreendida, seja lá qual for o motivo, metodologia pedagógica utilizada, complexidade do 

assunto ou até mesmo falta de exercícios para fixar o tema, como resolvem a questão? 

Novo alvoroço na sala de aula, cochichos de todos e o aluno A3 em fim falou.  

Aluno A3: - Professor, o senhor está nos espionando? 

E novamente risos de todos. 

Aluno A3: - Em geral nós não temos o direito de opinar. Em geral não nos escutam e sempre 

dizem que os professores são experientes e que sabem o que estão fazendo. Então se o 

questionamento é em relação ao conteúdo da disciplina, nos respondem quando nos dão a vez 

dentro do horário de aula dentro da plataforma IP.TV, mas alegam que o tempo é curto e nisso 

concordo, pois se cada município pedir a vez para fazer uso da palavra e cada município levar 

20 (vinte) minutos, não haverá aula e como as disciplinas são modulares e levam em média 15 

(quinze) dias para serem ministradas, não se pode reservar muito tempo para os municípios. 

Por outro lado, se estamos com dificuldades em relação ao método de ministração da aula ou 

outra coisa qualquer, não nos dão ouvidos e falam para procurar os professores assistentes e 

esses por sua vez nos falam que vão procurar os professores titulares, e fica assim, um jogando 

para o outro, ou seja, viramos meros expectadores num processo unidirecional e nesse caso o 

grande coringa do SPMRT que são as aulas ao vivo permitindo ao aluno o poder de intervir e 

se for o caso mudar o rumo da mesma, simplesmente desaparece, então para que ter aula ao 

vivo por um canal de internet se não podemos interagir e dar um feedback ? À Universidade 

poderia voltar as aulas pela televisão e abandonar o canal de internet via satélite sem problema 

algum, acho até que seria mais barato né. 

Aluno A7: - Às vezes me sinto como se estivesse em frente à minha televisão em casa aos 

domingos, só que lá quando não gosto de uma programação, eu simplesmente mudo de canal e 

aqui não posso fazer isso, viro passageiro de um programa que não tenho a opção de manifestar 

minha opinião e também não posso mudar o canal. Não adianta detectar o problema depois que 

terminou a disciplina, geralmente através das notas. 

Aluno A3: - Acho que o papel do professor assistente nesse modelo é de fundamental 

importância, pois sem ele (professor assistente) o SPMRT não sobreviveria. Tive uma 

experiência em outro curso nessa mesma modalidade iniciada no ano de 2007 e o professor 

assistente, posso dizer sem medo, representava cerca de 60% do aprendizado da turma, pois ele 
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revisava as aulas, assistindo novamente em outro horário, fazendo os próprios comentários e 

suas próprias explicações, a ele fazíamos os nossos questionamentos também, ele promovia 

debates, grupos de estudo, fóruns de discussão com temas relevantes, enfim, era dinâmico e 

tinha uma interação com a turma diferenciada. O professor assistente não pode ser o cara que 

chega, liga os equipamentos, assiste as aulas, faz chamada e depois vai embora aguardar o outro 

dia para fazer a mesma coisa. 

Esse momento da dinâmica foi bastante esclarecedor, pois a partir dos relatos dos 

alunos A3 e A7 já pude perceber que havia certo problema de relacionamento entre os alunos 

e o professor assistente, que o tempo previsto para interação via plataforma IP.TV era 

insuficiente, que sentiam que a comunicação no âmbito do curso dependia do professor 

assistente, ou seja, tinha que passar por ele, e que queriam outra postura do professor assistente 

local em relação as atividades acadêmicas.     

Então já que a atuação do professor assistente estava em evidência, fiz mais uma 

pergunta. 

Pesquisador: - Como se dá a interação do professor assistente com a turma? 

Nesse momento, houve um bate-boca generalizado na sala de aula e mais uma vez 

esclareci que a intenção não era falar especificamente de um professor e só estava confrontando 

as respostas dadas no questionário, então o Aluno A7 respondeu.      

Aluno A7: - Alguns professores apesar de estarem “a nossa disposição”, não promovem 

atividades pedagógicas e sempre dizem, “estou aqui a disposição para quem tiver dúvidas”, 

mas, como procurar para tirar dúvidas se as vezes não sabemos nem por onde começar? Pois, 

às vezes o problema não é uma dúvida em especial e sim, uma dinâmica que nos ajude a fixar 

o conteúdo ensinado. Então estou de acordo com o colega que falou que o professor assistente 

não pode chegar aqui, ligar equipamentos e tirar as faltas e depois dizer que nunca foi procurado 

para tirar dúvidas, isso não é correto. O que queremos é um professor assistente que seja 

proativo, dinâmico, que seja um líder, que nos incentive e por fim que interaja conosco.    

Aluno A12: - Um exemplo disso foi o conteúdo da disciplina que trata dos fundamentos do 

futebol, nós nunca tivemos uma aula prática, o professor assistente nunca teve a iniciativa de 

nos conduzir a um campo de futebol e nos mostrar na prática o que é um “impedimento”, por 

exemplo. 
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Aluno A18: - Lembro que uma vez um professor nos levou as cinco horas da manhã para uma 

atividade prática em uma corredeira aqui próximo ao município. A água estava extremamente 

gelada e depois da prática alguns alunos até resfriado pegaram, mas todos ficamos muito 

satisfeitos e aprendemos muito, graças a iniciativa do professor assistente da época. 

Aluno A10: - Ele realmente nos ouvia e nos dava ideias, éramos amigos, ele aceitava sugestões 

para realizações das aulas práticas, enfim, realmente ele interagia com a turma e nós nos 

sentíamos fazendo parte de um processo de aprendizagem constante e não nos sentíamos 

isolados, pois éramos autossuficientes e não dependíamos da coordenação em Manaus para 

quase nada. 

Aluno A3: - Ele tinha iniciativa e fazia as coisas acontecerem. Em alguns casos, chamou alguns 

alunos para conversar em particular sobre o rendimento acadêmico e sempre perguntava “como 

posso ajudar você a melhorar?”. Um professor assistente que interage com a turma nos dá a 

sensação de não estar só, você sabe que pode pedir ajuda a alguém. Não queremos uma babá, 

queremos um professor assistente que se faça presente em ações. 

Aluno A3 fez uma pergunta. 

Aluno A3: - O senhor sabe nos dizer se seria possível disponibilizar num canal tipo do youtube, 

por exemplo, todas essas aulas para que nós possamos assisti-las em outros momentos? Gravar 

todos os dias não se torna uma coisa fácil, além de demorado, custa caro, pois tem que 

armazenar em um CD, além das condições do tempo que não permitem que as aulas cheguem 

a nosso município em tempo real, isso acontece raramente, mas acontece. Atualmente não 

temos acesso ao material utilizado na ministração das aulas como, slides, roteiros e a própria 

aula gravada em mídia.     

Aluno A3: - Falta em nosso curso um lugar, aplicativo, site, qualquer coisa ou lugar onde 

possamos nos encontrar nem que seja virtualmente para trocar e compartilhar ideias, 

conhecimentos, informações ou até mesmo angústias e preocupações em relação ao nosso 

curso, queremos interagir uns com os outros, queremos falar e ser ouvidos. 

Mais uma vez, fiz uma pausa e como ninguém mais se manifestou e, aproveitando 

a fala do último aluno, fiz mais uma pergunta. 

Pesquisador: - O que falta para melhorar a interação no âmbito do curso de vocês de tal maneira 

que possa com isso melhorar o aprendizado?  
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Aluno A17: - Eu gostaria de chegar em sala de aula e ter um computador só para mim, onde eu 

pudesse assistir as aulas ao vivo e pudesse fazer as minhas perguntas, mesmo que através de 

um chat e essas perguntas pudessem ser respondidas na hora por outro professor titular que 

poderia estar online somente para responder a tais questionamentos. Assim me sentiria a 

vontade para questionar ou dar sugestões sem passar por eventuais constrangimentos. Já pensou 

pedir para fazer um questionamento e ser chamada de “burra” ao vivo para todos os 18 (dezoito) 

municípios, dá vontade de se enterrar né. 

Nesse momento risos de todas as partes e todos concordando. 

Aluno A3: - Eu também poderia fazer minha pergunta e o professor titular que não está 

ministrando aula no momento poderia responder ou simplesmente dar sugestões para pesquisas 

futuras para que eu pudesse me aprofundar no assunto. Acho que assim me sentiria mais à 

vontade para participar mais e interagir com mais frequência. 

Então fiz a última pergunta. 

Pesquisador: - E fora do horário de sala de aula, como poderia melhorar através do uso das 

TDIC o rendimento acadêmico de vocês? 

Aluno A12: - Se tivéssemos um canal aberto de acesso aos professores titulares com horários 

pré-definidos de atendimento, onde nossas dúvidas seriam sanadas e/ou nossas sugestões 

discutidas já seria uma grande ajuda. Ter acesso a coordenação diretamente ou aos professores 

titulares nos dá a sensação de agilidade, além de estarmos obtendo respostas direto da fonte sem 

intermediários.  

Aluno A13: - Professor! Quem dera a nossa coordenação nos desse a oportunidade de discutir 

essas questões. Espero que o seu trabalho sirva como base e ajude a trazer melhorias para todos 

nós do SPMRT.            

Como mais ninguém fez uso da palavra e passada mais de uma hora reunido com 

os alunos, na dinâmica de grupo focal, e já notando certa inquietação, encerrei a atividade. 

Durante a realização da dinâmica de grupo focal foi possível fazer a seguinte 

análise: 
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Os alunos sentem necessidade de uma comunicação direta com os professores 

titulares e Coordenação, fora do horário de aula, pois, caso contrário, tornam-se dependentes 

mais ainda do professor assistente. 

Não acham suficiente o tempo reservado para interagir através da plataforma IP.TV 

com os professores titulares, pois muitos questionamentos surgem fora desse horário, durante 

a resolução de exercícios, por exemplo, ou durante a realização de uma aula prática. 

Os alunos não se sentem isolados em relação às outras turmas sediadas em outros 

municípios do mesmo curso. Apesar de estarem separados geograficamente das outras turmas, 

têm autonomia local e, se liderados pelo professor assistente, a distância se torna ainda menor. 

Para isso, fazem uma comparação entre o professor assistente atual com outro que já esteve à 

frente da turma no município, atribuindo ao anterior, qualidades que não enxergam no atual, 

como dinamismo, pró-atividade, liderança, entre outras. De certa forma, os alunos são 

dependentes da atuação do professor assistente que, para eles, deve ter iniciativa, domínio do 

conteúdo das disciplinas e disponibilidade 24 horas por dia para atendimento ao aluno. Isso, a 

meu ver, causa uma sobrecarga de demandas e atribuições conferidas ao professor assistente 

local.  

Assim, por ocasião da dinâmica de grupo focal foi possível confirmar o que já havia 

observado durante o acompanhamento das atividades em sala de aula, que os alunos são 

dependentes do professor assistente e esperam que ele os lidere; que seja o mediador local para 

as atividades acadêmicas; esperam desse professor pró-atividade e que realmente participe da 

vida deles não somente em sala de aula, mas no convívio pessoal, criando relações de 

afetividade com eles, como alertam Tassoni e Leite (2002) ao afirmarem que a afetividade deve 

estar presente em todos os momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo 

professor e por isso extrapola os momentos de interação presencial e continuam alertando que 

não se aprende com qualquer um e sim com aqueles a quem delegamos essa confiança e o 

direito de ensinar. 

Ainda a esse respeito, Moran (1994, p. 43) já observava que “o afetivo dinamiza as 

interações, as trocas, a busca, os resultados. Facilita a comunicação, toca os participantes, 

promove a união”. Assim o ambiente impregnado de afetividade prende os interagentes, 

envolvendo-os completamente num processo que multiplica as potencialidades. Pois, para 

ensinar é preciso comprometimento e o professor nesse cenário tem a competência de orientar, 

motivar, incentivar, mediar e criar alternativas para seus alunos com a intenção de que eles 
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alcancem o aprendizado, valorizando suas habilidades e competências, tornando dessa forma o 

ambiente prazeroso que favoreça o ensinar e o aprender. 

Os alunos ainda sentem falta de um canal exclusivo do curso por meio do qual 

possam interagir com outras turmas, com horários que possam ser atendidos diretamente pelos 

professores titulares, um lugar onde possam postar atividades acadêmicas realizadas no seu 

município, local onde possam ter acesso às aulas ou outros materiais didáticos como apostilas, 

roteiros das aulas ou artigos disponibilizados pelos professores titulares como fonte auxiliar ao 

conteúdo ministrado, etc. 

Dito de outra forma, os alunos sentem falta do convívio com seus professores 

coordenadores, titulares e assistentes e até de seus pares no mesmo município ou aqueles que 

residem em outras localidades, porém que pertençam ao mesmo curso. Estão carentes de 

atenção, de relacionamentos que os façam se sentirem importantes na ambiência do curso, que 

os considerem sujeitos ativos nesse processo de ensinar e aprender. Esses alunos necessitam 

expor seus pensamentos e comunicarem-se; precisam que os digam que estão no caminho certo 

e isso somente é possível através das interações que favoreçam a construção ou a manutenção 

dos relacionamentos. 

Na ambiência do SPMRT onde as turmas pertencentes ao mesmo curso encontram-

se dispersas geograficamente, o que os alunos pleiteiam é a possibilidade de usar as TDIC como 

facilitadoras nesse processo de interação. Que a coordenação passe a fazer uso das tecnologias 

existentes como, por exemplo, as redes sociais, ou os Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem para uma maior integração dentro dessa ambiência, que as TDIC se apresentem 

como alternativas para mudanças nas práticas pedagógicas de tal maneira que essas mudanças 

realmente modifiquem a forma de administrar o curso no que diz respeito a interação, ou até 

mesmo a forma de ensinar e aprender nessa ambiência.    

 

5.5 Análise dos dados coletados no Cenário 2 

 

Aqui é apresentada a análise dos dados coletados no município Açaí, que configura 

o cenário 2 da pesquisa.  
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Como já mencionado anteriormente, o cenário 2 aqui descrito se distingue do 

cenário 1 da pesquisa devido as características de seu município, em relação ao acesso, 

infraestrutura logística e tecnológica e acesso à internet. 

 

5.5.1 Análise da observação realizada junto ao município Açaí 

 

No município Açaí, o período de observação foi de duas semanas consecutivas, o 

que permitiu um envolvimento maior tanto nas atividades realizadas no âmbito do curso, como 

nas atividades realizadas no município de uma forma geral, contribuindo assim para um melhor 

entendimento dos fatores que tornam o cenário do município Açaí (cenário 1) diferente do 

município Cupuaçu (cenário 2) da pesquisa. 

A chegada ao município Açaí se deu por volta das 15h e logo a primeira observação 

a ser feita foi de que a presença do pesquisador/observador no município não passaria 

despercebida, já havia dois alunos do curso a espera, que após uma recepção bastante amigável, 

conduziram o pesquisador até o hotel reservado por eles para o período da estada no município. 

Já procurando estabelecer um bom relacionamento, foi dito: - Não quero atrapalhar vocês. De 

imediato um deles respondeu: 

 - Professor, sair do município além de ser caro, é demorado, então procuramos sempre estar 

envolvidos em alguma atividade no próprio município para passar o tempo.  

Este fato logo de imediato chamou atenção, pois no município Cupuaçu os alunos 

em geral nos fins de semana deixam o município por terem fácil acesso à capital Manaus e às 

comunidades ao seu entorno via estrada.  

Assim como no município Cupuaçu, e por fazerem parte do mesmo curso e as aulas 

serem ao vivo, a aula inicia pontualmente às 8 horas da manhã, e o professor assistente é o 

encarregado por todo o procedimento de teste antes do início da aula. 

Durante o período de observação no polo da Universidade no município, estava 

sendo ministrada uma disciplina cujas aulas eram apresentadas por dois professores titulares ao 

mesmo tempo, ou seja, os dois professores responsáveis pela disciplina em questão interagiam 

um com outro ou interagiam com as turmas, hora fazendo uso de slides com tópicos já 

previamente definidos, hora conversando um com outro a respeito da temática. Chamou a 
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atenção nessa dinâmica o fato de os professores titulares dividirem a disciplina em conteúdos 

pelas 18 (dezoito) turmas distribuídas nos municípios, fazendo com que cada turma ficasse 

responsável pela apresentação de determinados temas como é feito nas salas de aula no modelo 

convencional presencial, no formato de seminário, como mostrado na figura 14. 

Figura 14: Apresentação de seminário por turmas distribuídas geograficamente 

 

Fonte: Próprio autor durante visita ao município Açaí 

 

Durante o decorrer da disciplina pôde-se observar os momentos de interações que 

foram realizados por todas as 18 (dezoito) turmas, tanto com os professores titulares que faziam 

seus comentários a respeito das apresentações, quanto das turmas que, a convite dos professores 

titulares, comentavam as apresentações das outras turmas dos outros municípios. 

Com essa dinâmica, pôde-se perceber o empenho dos alunos da turma do município 

Açaí, onde estava a observar, pois houve uma preparação anterior ao momento da interação 

auxiliada pelo professor assistente. 

Assim como no município Cupuaçu, no município Açaí as interações com os 

professores titulares são coordenadas pelo professor assistente local, que tem a incumbência de 

fazer uma triagem dos conteúdos antes de levá-los ao vivo na plataforma IP.TV. 
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Durante o período de observação uma questão que chamou a atenção foi o fato de 

o município, por não ter conexão terrestre com a capital, não estar interligado a um sistema de 

energia elétrica, suprindo essa necessidade através do uso de subestação elétrica alimentada por 

óleo diesel, diferente do município Cupuaçu que tem seu abastecimento de energia elétrica 

interligado à capital Manaus.  

Esse fato tem impacto direto na eficiência da recepção das aulas do SPMRT, nesse 

caso, toda vez que há racionamento de combustível, também há racionamento de energia, e se 

a falta de energia no bairro onde está localizada a escola que abriga a turma do curso de 

Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT for justamente no horário da aula, 

os alunos ficam sem receber essa transmissão até o reestabelecimento da energia e isso, de certa 

forma, causa um descontentamento e, segundo um aluno, “perde o encanto assistir a aula depois 

de todo mundo”. Ou seja, se um dos pontos fortes, segundo a coordenação e que caracterizam 

o SPMRT é justamente o fato de transmitir a aula ao vivo, isso se torna um problema de grande 

relevância, pelo observado, assim que a energia é restabelecida, os técnicos, a partir do estúdio 

de TV, enviam a aula gravada para o município que é salva no disco rígido do computador onde 

está instalado o software IP.TV. No entanto, poucos alunos retornam no mesmo dia em outro 

horário para fazer uma cópia da aula para assistirem em casa ou em outro local de livre escolha.  

Cabe ressaltar que toda vez que há falta de energia e, portanto, o município deixa 

de receber a transmissão da aula, o professor assistente local é o responsável pela condução da 

aula do dia, o que de fato não acontece, pois, o professor assistente em geral não fez uma 

preparação adequada para assumir tal responsabilidade naquele dia. Na prática, o professor 

assistente passa uma atividade chamada de Dinâmica Local - DL, como se fosse uma espécie 

de revisão dos assuntos já ministrados e espera, incentiva que os alunos, assim que possível, 

gravem a aula do dia em seus dispositivos pessoais e assistam antes da aula do dia seguinte.  

No município Açaí também foi possível perceber a ausência do professor assistente 

em sala de aula em alguns dias da semana. Isso, segundo o próprio professor assistente se dá 

devido ao fato de o município não ter “voadeira” saindo da cidade de Manaus no domingo, o 

que o leva a pegar o transporte com destino ao município Açaí somente na segunda-feira, o 

problema é que esse transporte somente chega ao município por volta das 15h (como foi 

comprovado pelo próprio pesquisador durante seu deslocamento para lá), portanto, a aula do 

dia já foi encerrada.  
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Realmente o município Açaí por estar situado a uma distância aproximada de 240 

km da capital Manaus e ter seu acesso principal através dos rios, se diferencia do outro 

município (cenário) dessa pesquisa, pois suas limitações estruturais prejudicam a comunicação, 

quer seja pela falta de recursos que façam uso das TDIC, quer seja pela dificuldade de 

locomoção (acesso) entre o município e as comunidades ao seu entorno. 

Assim como no município Cupuaçu, no município Açaí também pôde ser 

comprovada a comunicação na ambiência do curso de maneira hierarquizada do tipo, professor 

titular - professor assistente - aluno, ou coordenação - professor assistente - aluno, e o meio 

mais utilizado para a interação entre esses sujeitos continuava sendo através da plataforma 

IP.TV na hora da aula.   

Cabe aqui fazer uma ressalva em relação a forma encontrada pelos professores 

titulares da disciplina corrente no período de observação para promover interação de forma 

construtiva e inovadora dentro da ambiência do curso, com a realização de seminário, 

proporcionando uma forma de interação direta entre alunos - professores titulares, alunos - 

professores assistentes e entre alunos de outros municípios.  

Também foi possível observar que apesar das limitações de acesso à internet e ao 

próprio município, os alunos não se sentiam isolados das outras turmas e até, de certa forma, 

achavam essa distância importante para que eles tivessem autonomia em seu município e não 

dependessem da aprovação da coordenação ou dos professores titulares para desenvolverem 

atividades relativas ao curso no município.   

Nos limites geoGráficos impostos pela localização do município, os alunos se 

comunicavam de certa forma até eficiente utilizando seus aparelhos celulares através de 

mensagens de texto, porém essa comunicação é informal e à margem do preconizado pelo curso, 

que não considera as possibilidades das tecnologias móveis como veículo para viabilizar a 

interação nessa ambiência. No entanto, assim como no município Cupuaçu, os alunos sentiam 

a ausência do professor assistente, não fisicamente como já mencionado anteriormente, mas 

sim em atitudes, em iniciativas que pudessem colaborar para a formação de um ambiente 

prazeroso, propício as práticas de ensinar e aprender. 

O professor assistente local, da mesma forma como no município Cupuaçu, se 

mostrava preocupado em não perder sua autoridade em sala de aula e com isso também se 

mantinha afastado dos seus alunos, com uma diferença, que era o fato de ele se afastar 
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fisicamente do município todo fim de semana, se deslocando para a cidade de Manaus onde sua 

família residia. Esse afastamento fazia com que os alunos não pudessem desenvolver atividades 

coordenadas de estudo ou atividades práticas nas dependências da escola que abrigavam os 

cursos da UEA ou no próprio município como atividades de extensão. 

Cabe aqui também ressaltar a forma e o lugar escolhido pelo professor assistente 

para prestar atendimento acadêmico aos alunos fora do horário de aula. Esse atendimento em 

geral era feito no hotel onde o próprio professor assistente ficava hospedado, pois lá, segundo 

o professor assistente, era mais adequado, por possuir uma área ampla de acesso comum a todos 

os hospedes, ventilada com acesso à internet. Ainda segundo o professor assistente, prestar 

atendimento na própria escola tinha o fator limitante, que era o acesso à internet, além de não 

ser um prédio próprio da UEA. Este argumento foi confirmado pelos alunos, que afirmaram 

que se sentiriam mais à vontade, se esse atendimento fosse feito em um prédio da própria UEA.    

Mais ainda do que o município Cupuaçu, por não terem acesso físico às instalações 

da UEA para seus estudos ou convivência, os alunos da turma do município Açaí sentiam falta 

de um lugar (ambiente virtual) onde pudessem compartilhar materiais de apoio aos estudos, 

trocar ideias, ou simplesmente discutir sobre as temáticas elencadas em sala de aula. Esta 

necessidade apontada pelos alunos se assemelha aos anseios dos professores titulares que 

também sentiam a mesma necessidade de um ambiente onde alunos e professores pudessem se 

encontrar fora do horário da aula propriamente dita, um lugar onde a informalidade pudesse 

prevalecer para que alunos e professores, a partir da troca de experiências e ideias, construíssem 

uma relação de proximidade mesmo não compartilhando do mesmo espaço e tempo. Falta o 

“Estar junto virtual” de Valente (2005) que sob a perspectiva educacional não privilegia 

exclusivamente o professor ou o aluno e sim a relação entre eles e o processo de ensino 

aprendizagem com a utilização das TDIC.     

Valente (2005) prega na abordagem do “estar junto virtual” que o professor tem a 

função de criar circunstâncias para auxiliar o aluno na construção do seu conhecimento, 

valorizando o conhecimento que o aluno já possui e incentivando o desenvolvimento da 

autonomia do aluno. Logo, a relação do ‘estar junto virtual’ citada por Valente também pode 

propiciar a proximidade e a afetividade na relação. O professor pode incentivar, dar sugestões, 

orientar e criar mecanismos que o aproxime de seus alunos. Assim, mostra a relevância de estar 

próximo, interagir, criar vínculos tanto presencial como virtual. 
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Notou-se nesse município que os alunos estão esperando que o professor titular ou 

assistente os convoquem, os instiguem, os incentivem para superar as limitações impostas pelas 

características locais. Isso ficou claro, por ocasião da realização da atividade de seminário 

durante a disciplina que estava sendo ministrada naquele período, onde cada turma de cada 

município ficou encarregada de apresentar determinada temática. Nessa ocasião, notou-se um 

comprometimento tanto por parte dos alunos, quanto do professor assistente local, que de 

maneira conjunta planejaram encontros fora da sala de aula para discutirem sobre a temática e 

ao mesmo tempo pesquisaram e prepararam juntos o material a ser apresentado, de tal forma 

que não houve nessa ocasião nenhum tipo de reclamação como pôr exemplo em relação a falta 

de fontes para consulta ou dificuldades de acesso à internet como já relatado anteriormente. 

Assim, ficou claro que a atuação do professor assistente como líder, balizador, orientador e 

mediador das atividades acadêmicas se constitui como papel fundamental na estrutura do 

SPMRT. 

Nesse contexto, os alunos querem junto com o professor trocar experiências, pois 

nos alerta Gonçalves et al. (2009) que por sermos seres incompletos, precisamos do outro para 

trocar experiências e estas trocas são necessárias tanto para aprendermos com o outro enquanto 

diferente de nós, como, simultaneamente confirmamos nossa singularidade. Já Antunes (2003) 

colabora ao afirmar que não é possível ser alguém sem a presença do outro e nesse caso 

específico não se pode ser professor sem a presença do aluno. Fato comprovado durante a 

realização dos grupos de estudo como preparação para o seminário, onde o professor assistente 

pôde exercer sua atividade docente de fato, pois ali cabia a ele explicar, responder, orientar e 

conduzir os trabalhos acadêmicos, por outro lado, os alunos também puderam contar com a 

presença do professor, que criava situações de estudo que não podiam fazer durante a 

ministração da aula via plataforma IP.TV, onde a interação é restrita e hierarquizada.  

Ainda por ocasião do grupo de estudos, se pôde perceber o fortalecimento das 

relações interpessoais, com a demonstração de afetividade entre os interagentes, o que levou a 

compreender na prática o conceito de relacionamento enfatizado por  Primo (2003), ao registrar 

que o relacionamento invoca a si próprio para modificar a relação e os interagentes dessa 

relação, ou seja, pôde-se perceber nessa ocasião que com a convivência mais próxima entre 

professor assistente e alunos, o relacionamento que estava enfraquecido pelos diversos motivos 

já elencados, se renovou, modificando ao menos no período citado a forma de tratamento, de 

comunicação, criação de vínculos e demonstração de respeito e afetividade, que podem se 

expandir para além dessa situação. Logo, nenhum dos interagentes que participou da dinâmica 
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saiu como entrou, reforçando a ideia de que aprendemos uns com os outros como nos alerta 

Freire (1987, p. 39) “educador e educando aprendem em comunhão, mediatizados pelo mundo 

tendo como pressuposto articulador o diálogo”. 

 

5.5.2 Análise do questionário aplicado à turma sediada no município Açaí 

 

Da mesma forma como no município Cupuaçu, uma vez corrigido e adequado ao 

público alvo, o questionário foi aplicado a todos os 28 (vinte e oito) alunos que frequentam 

regularmente as aulas nessa turma. Dessa forma, segue síntese das análises das respostas ao 

questionário aplicado aos alunos da turma sediada no município Açaí. A análise completa 

encontra-se no apêndice D. 

A grande maioria tem bons conhecimentos em relação às TDIC como mostra o 

Gráfico 10, usa o celular para acessar a internet várias vezes ao dia de suas próprias casas com 

a finalidade de lazer. 

Gráfico 10: Conhecimento em relação ao uso das TDIC no município Açaí 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

O processo de interação no âmbito geral do curso se dá por meio de mensagens via 

celular ou redes sociais e que os meios de comunicação institucionalizados foram os correios 

eletrônicos e a grande maioria julga como bom ou ótimo esses meios de comunicação, como 

mostra o Gráfico 11. 

a) Bom; 17

b) Regular; 
6

c) Ótimo; 4

d) Insuficiente; 1

CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AS TDIC
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Gráfico 11: Classificação dos meios de comunicação no âmbito do curso (município Açaí) 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A grande maioria afirma que consegue se comunicar na hora da aula através da 

plataforma IP.TV e que toda vez que seu município pede a vez para interagir, é atendido, seus 

questionamentos são sanados através da plataforma e o tempo para isso é suficiente, como 

mostrado no Gráfico 12. 

Gráfico 12: Tempo para interagir via plataforma IP.TV 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

A grande maioria afirma que o professor assistente auxilia na mediação com 

professores titulares e Coordenação e que fazem seus questionamentos a ele e ele é quem 

interage com os professores titulares e Coordenação através da plataforma IP.TV, coo mostra 

o Gráfico 13.  

a) Bom; 20

b) Regular; 1

c) Ótimo; 
5

d) Insuficie
nte; 2

CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO NO AMBITO DO CURSO

a) Sim; 14

b) Não; 2

c) Às vezes 
sim; 7

d) Às vezes não; 2

TEMPO PARA INTERAGIR VIA PLATAFORMA 

IP.TV É SUFICIENTE?
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Gráfico 13: Interação com professores titulares via plataforma IP.TV 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Afirmam ainda que ele está sempre disponível e que o tempo para atendimento ao 

aluno é suficiente, Gráfico 14, porém, também afirma que o professor assistente não consegue 

sanar suas dúvidas nem em relação ao conteúdo das disciplinas e nem no âmbito administrativo. 

Gráfico 14: Tempo para atendimento com professor assistente 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Os alunos respondentes afirmam que a plataforma IP.TV e visitas aos municípios 

são as maneiras mais empregadas pela Coordenação para promover interação no âmbito do 

curso e que esses meios são bons, classificando a frequência com que isso acontece como boa. 

A maioria dos alunos respondentes afirma que os processos de interação no âmbito 

do curso são bons, como mostrado no Gráfico 15, e que influenciam no desempenho acadêmico 

deles. 

a) Sim, sempre; 6

b) Quase sempre; 5

c) Não, faço meus 
questionamentos ao 

professor assistente e 
ele é quem se 

comunica com os 
professores titulares; 

17

INTERAÇÃO COM PROFESSORES 

TITULARES VIA PLATAFORMA IP.TV

a) Suficiente; 16

b) Mais que suficiente; 1

TEMPO PARA ATENDIMENTO COM 

PROFESSOR ASSISTENTE
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Gráfico 15: Classificação dos meios de interação no âmbito do curso (município Açaí) 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Os alunos, em sua maioria, afirmam que os momentos de interação com os 

professores assistentes e titulares extra sala de aula são importantes, afirmam ainda que 

participam de grupos de estudo, pois seus desempenhos acadêmicos melhoram, no entanto, em 

relação aos grupos de estudo, afirmam que somente interagem de forma presencial quando se 

reúnem, mas que se sentem à vontade para interagirem de forma virtual. 

É importante ressaltar que, em alguns tópicos, os índices não somam o total de 

100%, podendo ultrapassar esse valor e isso se justifica considerando as questões de múltipla 

escolha. 

Da mesma forma, como ocorreu no município Cupuaçu, as respostas dadas ao 

questionário por parte dos alunos, não correspondiam as observações e os relatos feitos por eles 

durante o período de acompanhamento das atividades acadêmicas da turma no município, por 

essa razão a dinâmica de grupo focal também se fez necessária, como vista a seguir.  

 

5.5.3 Análise da dinâmica de Grupo focal desenvolvida junto à turma sediada no município 

Açaí 

 

Assim como na análise da dinâmica de grupo focal realizada no município 

Cupuaçu, esclareço que nos depoimentos dados pelos alunos no município Açaí, os pontos mais 

relevantes que tratam diretamente do tema proposto a ser pesquisado encontram-se sublinhados 

para uma melhor visualização. 

a) Bom; 20

b) Regular; 1

c) Ótimo; 5

d) Insuficiente; 2

CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE INTERAÇÃO 

NO AMBITO DO CURSO
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Seguindo a experiência adquirida por ocasião da realização da mesma dinâmica 

realizada no município Cupuaçu e por sugestão dos próprios alunos, a turma foi reunida fora 

do horário das aulas, no período noturno. Compareceram a atividade 28 (vinte e oito) alunos do 

total de 33 (trinta e três) que ainda frequentavam as aulas, ou seja, a mesma quantidade de 

alunos que respondeu ao questionário. Primeiramente, fiz uma explanação sobre como seria 

conduzida a dinâmica e qual era o seu objetivo e mais uma vez, esclareci que suas identidades 

seriam preservadas e que cada aluno (a) receberia um codinome A1, A2, A3 e assim por diante 

na hora das citações no texto.  

Levei comigo algumas perguntas ou situações hipotéticas, já previamente 

formuladas (as mesmas já utilizadas no município cupuaçu) para fazer uso caso a dinâmica 

começasse a perder o foco ou enveredasse por outro caminho que não o objetivo proposto. 

Em seguida foi feita uma leitura dos itens do questionário aplicado e toda vez que 

acabava de fazer a leitura de cada tópico, comentava a análise preliminar feita em relação a esse 

tópico e da surpresa com os resultados (mesmo procedimento realizado no município cupuaçu). 

Informei da minha surpresa após a análise geral dos resultados obtidos, pois a análise preliminar 

do questionário trazia em muitos tópicos contradições em relação ao que fora observado nas 

semanas que antecederam a aplicação do questionário. Essa leitura e análise preliminar do 

resultado do questionário foram realizadas de forma proposital a fim de estimular as discussões. 

 

Então, após os devidos esclarecimentos, prossegui com a dinâmica, abrindo espaço 

para que eles fizessem uso da palavra: 

O aluno A2 logo de imediato disse: 

Aluno A2: - Professor, estava comentando antes de vir para cá com a colega que o questionário 

estava complexo, com alternativas que queria colocar e não tinha, de certa forma confuso. 

Aluno A3: - Isso mesmo, me senti presa sem poder falar muita coisa que queria, principalmente 

a respeito de determinados itens. 

E nesse momento, muitos se olharam, como se estivessem guardando um segredo 

ou abordando um tema delicado e o silêncio tomou conta da sala. Para não deixar que o silêncio 

se prolongasse muito, fiz uso da primeira pergunta que levei pronta. 
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Pesquisador: - Vocês se sentem isolados das outras turmas de outros municípios que fazem 

parte do mesmo curso que vocês? 

Aluno A10: - Acho que não, nos sentimos todos juntos e misturados. 

Esse comentário provocou risos de toda sala. 

Aluno A2: - Professor, as vezes dá essa ideia de não pertencermos ao mesmo curso sim, quer 

um exemplo disso? Quando sai a nota de uma determinada disciplina, e todos nós aqui do 

município Açaí tiramos notas baixas, não dá para saber se a mesma coisa aconteceu em outros 

municípios ou se foi só a nossa turma que se deu mal. 

Aluno A11: - Isso é verdade! Tínhamos até um grupo no whatsapp chamado integração, onde 

os representantes das turmas faziam parte, só que teve uma briga e o grupo praticamente acabou. 

Lá nesse grupo sabíamos das coisas, mas rolava muita fofoca e coisas que não tem nada a ver. 

Mas falo por mim que nunca me senti isolado aqui no município não, até porque a nossa turma 

é bastante unida e nós nos bastamos. 

Risos da sala inteira novamente. 

Aluno A1: - Tinha também um e-mail com todos os representantes das turmas, mas também 

não rolou. Teve briga lá também de dois representantes de dois municípios e já era. 

Aluno A2: - Teve uma coisa que me chamou atenção no questionário, quando falava das 

interações com os professores titulares e assistentes. Professor isso nunca existiu aqui com a 

gente. Não me lembro de ter tido a oportunidade de conviver com os professores titulares como 

se estivesse em uma universidade convencional com cursos presenciais e coisas do tipo, sabe 

aquele convívio diário, onde se encontra na cantina, ou se vai à sala do professor no horário de 

atendimento? Então se nunca tive, não tenho como sentir falta, concorda? Já em relação ao 

professor assistente, é outra coisa que prefiro nem falar, senão, vão falar que estou querendo 

criar caso. 

Nesse momento, criou-se um clima pesado novamente na sala e todos baixando a 

cabeça ficaram em silêncio. Logo percebi que tinham problemas mais sérios de relacionamento 

com o professor assistente local e para não travar a dinâmica, disse que estávamos ali para falar 

das interações, inclusive com o professor assistente e que o sigilo seria respeitado e que não 

encarassem a dinâmica como um fórum para “lavar roupa suja” e sim um lugar onde os 

problemas poderiam ser tratados com naturalidade. 
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Aluno A12: - Professor, não sei se o senhor sabe, mas fizemos o vestibular para entrar no curso 

já no terceiro período e tivemos o primeiro e o segundo de forma modular presencial, onde 

tivemos essa oportunidade de conviver com os professores próprios da disciplina, mas quer 

saber? Prefiro pela televisão, pois quem me garante que o conteúdo programático da disciplina 

que foi ministrada aqui para nossa turma foi cumprido? Será que o professor que veio ministrar 

aula aqui se empenhou do mesmo jeito que em outros municípios? Isso não tem como saber. Já 

no nosso sistema presencial mediado, o conteúdo é todo ministrado e da mesma forma para 

todos os 18 (dezoito) municípios, se foi ruim, foi ruim para todos e se foi bom, foi bom para 

todos e não me sinto prejudicada em nada, como já falei, prefiro o SPMRT do que o presencial, 

porém alguns ajustes precisam ser feitos, principalmente em relação a comunicação aqui dentro 

do curso e mais importante ainda, é mandarem para cá professores assistentes mais sociais. 

Aluno A18: - Nisso ela tem razão, se o conteúdo foi ministrado bem ou mal, foi para todo 

mundo sem distinção de município e o índice do aluno vai depender do esforço de cada um fora 

da sala de aula, isso se tiver a consciência de que está em uma Universidade e não no ensino 

médio, onde se tem o costume de abrir o livro somente na hora da aula. 

Esses relatos inicialmente causaram certa dúvida e deram a entender que os alunos 

ainda faziam confusão em relação às especificidades do SPMRT.  No entanto, quando os alunos 

A12 e A18 fizeram uso da palavra para manifestarem as razões pelas quais preferiam o SPMRT 

ao presencial convencional, essa dúvida acabou se dissipando. Porém, afirmaram ainda que a 

interação com professores titulares e assistentes ocorria de forma limitada e mesmo que de 

forma implícita, os alunos acabaram manifestando seus anseios por um relacionamento mais 

próximo com seus professores, apesar da negação ao afirmarem que “se nunca tiveram, não 

tinham como sentir falta”.   

O aluno A10 mudando de assunto, fez uso da palavra. 

Aluno A10: - Falando de interação com a coordenação, é complicado, vou dar um exemplo: 

uma vez tivemos um professor estrangeiro ministrando uma disciplina pela televisão, e foi um 

“Deus nos acuda”, quase não entendíamos nada do que ele falava e ainda mais que ele lia cerca 

de 60 (sessenta) slides por aula, aí era extremamente cansativo e por diversas vezes reclamamos 

via plataforma IP.TV com a coordenação, mas nada foi resolvido, ou seja, não adianta falar, 

nossa opinião nunca é levada em consideração. 
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Então, fiz uma pausa esperando que mais alguém comentasse, e como ninguém 

mais se prontificou, perguntei: 

Pesquisador: - Então, estão me falando que conseguem interagir diretamente com a 

coordenação, porém não conseguem resolver seus problemas, é isso?  

Aluno A12: - Mais ou menos isso. 

Aluno A15: - E não adianta falar com o professor assistente, pois ele só escuta e diz que vai 

falar com a coordenação e pronto, não nos dá retorno e fica por isso mesmo. Não temos a quem 

recorrer professor. 

Aluno A10: - Depois que começa a disciplina, não tem como parar, nada que se fale ou reclame 

apresenta resultado, vira um “carro desgovernado” e nós passageiros da agonia. Acabamos nos 

conformando e rezando para a disciplina acabar logo. 

Risos de toda sala por quase um minuto. 

Aluno A2: - Acho que a maior parte da culpa disso tudo é do professor assistente que não nos 

ajuda da forma como deveria. Pois eu mesmo falei com ele diversas vezes sobre diversos 

problemas e ele só diz que vai intervir e nunca dá solução de nada, sempre está resolvendo e 

não resolve nada. Não podemos contar com o professor assistente atual e, em relação a isso, 

digo que estamos ilhados, pois se ele fosse mais dinâmico e tivesse mais iniciativa ou se fosse 

mais social, muita coisa estaria resolvida. 

Mais uma vez o silêncio tomou conta da sala e o aluno A16 disse: 

Aluno A16: - Professor, uma hora teríamos que falar sobre a interação com professor assistente 

e eu estava só esperando por isso, então vou começar. Nós não temos um bom relacionamento 

com o professor assistente atual e isso de certa forma acaba causando um prejuízo enorme para 

toda turma. Nós tivemos aqui no nosso município quatro professores assistentes, dois deles 

eram muito dinâmicos e os outros dois nem tanto. Um deles inclusive preenchia nosso dia todo 

com atividades e nosso índice acadêmico era muito bom, mas agora isso não acontece mais, e 

num curso de Educação física, isso é ainda mais cobrado, mas acredita que um dos professores 

assistentes que passou por aqui teve a coragem de falar que a teoria não precisa andar de mãos 

dadas com a prática? Isso é um absurdo e desde aquele dia eu resolvi não bater mais cabeça 

com nenhum professor assistente. 
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Aluno A15: - Eu acho que o professor assistente tem que ser “O cara”, aquele a quem podemos 

confiar e recorrer nas horas difíceis e para isso ele precisa ter postura, precisa se impor, precisa 

mostrar que ele é o professor e nós os alunos e isso através das atitudes e atividades acadêmicas. 

Se o professor cobra do aluno o aluno é obrigado a sair da sua zona de conforto, mas para isso 

ele também precisa sair da sua e o que acontece aqui em nosso município não é isso. O que 

acontece de fato é um professor assistente parado com pouca iniciativa e em geral sem tempo 

para a turma. 

Aluno A2: - Desde que esse professor assistente chegou aqui em nosso município, nosso 

rendimento caiu muito e até mesmo há um certo descaso em relação até ao cumprimento de 

horário. Tem aluno que chega em sala de aula as dez horas e o professor não fala nada, mas 

sabe por qual motivo não fala nada? Porque não quer se dar ao trabalho e nem perder tempo 

com aborrecimentos. Quer que chegue logo o fim de semana para ir para Manaus onde tem sua 

família e quanto a nós aqui em Açaí ficamos em segundo ou último plano. 

Aluno A16: - Antes tínhamos várias atividades aos sábados, mas agora isso não acontece mais, 

pois o professor assistente nunca está aqui em nosso município para nos liderar, orientar e nos 

corrigir, então não fazemos mais nada. Isso aqui virou um “escolão”.  

Aluno A3: - Acho que para cobrar o professor também tem que sair da sua zona de conforto, 

tem que se doar e isso dá trabalho e pelo que vejo, é a única coisa que ele não quer. 

Aluno A20: - A turma está sendo prejudicada pelo fato do professor assistente trazer seus 

problemas pessoais para dentro da sala de aula. Sábado é um dia letivo e os outros municípios 

aproveitam para as atividades práticas e isso nunca acontece aqui. O professor vai embora na 

sexta para Manaus e retorna somente na terça, pois como no domingo não tem “expresso” 

(embarcação que serve de transporte rápido entre os municípios) vindo para o nosso município, 

ele vem na segunda, só que chega aqui as três horas da tarde e o nosso curso é pela parte da 

manhã, isso significa que somente na terça ele irá para sala de aula. Inclusive já fizemos prova 

sem a presença dele. 

Aluno A12: - Já reclamamos para a coordenação sobre essa situação, mas nada foi feito a 

respeito. 

Aluno A10: - A própria coordenação está sem créditos, pois uma vez ao vivo pela televisão 

demitiu um professor de outro município e quando foi por ocasião dos jogos estudantis, lá 

estava ele em plena atividade, então não temos a quem recorrer mesmo. 
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Aluno A3: - Já falamos com o professor assistente a respeito várias vezes e chegamos a ser de 

certa forma perseguidos por ele, então é melhor ficar quieto. Ele sempre nos diz que tem 

experiência na docência, então seria pedir demais que ele usasse toda essa sua experiência 

conosco em sala de aula para nos liderar? 

Aluno A1: - Temos culpa nisso também, somos adultos e não nos comportamos como 

deveríamos em sala de aula, então o professor assistente fala e não obedecemos, fazer o que? 

Às vezes ele marca uma atividade e ninguém aparece e como cobrar dele se nós mesmos não 

fazemos a nossa parte? 

Aluno A17: - Acho que o que falta para a turma é motivação, como ele não nos cobra, não 

sentimos a necessidade de fazer mais do que o necessário. Já falei com ele a esse respeito e 

disse “professor o senhor é bom, mas é bom até demais” e não pode ser assim, os alunos deitam 

e rolam. 

Como estavam falando do comportamento do professor assistente e para não perder 

o foco da dinâmica, perguntei: 

Pesquisador: - E quanto a questão de conhecimentos em relação aos conteúdos, ele atende a 

necessidade de vocês? 

Aluno A10: - Sim, quanto a isso não tenho dúvidas, toda vez que ele se prontificou a nos ajudar 

nos assuntos das disciplinas, ele fez da melhor forma possível. 

Aluno A19: - Ele realmente domina os assuntos, mas não tem tempo, e aí não adianta nada. 

Aluno A2: - Quanto a isso, nada a reclamar, o problema dele não é na questão acadêmica e sim 

de ordem pessoal, não sabe se relacionar com a turma. 

Nesse momento o aluno A3 fez uso da palavra e disse: 

Aluno A3: - Pessoal, já está ficando tarde e vou ter que me retirar, então podemos passar em 

frente para outras questões? Eu mesmo tenho um tópico que gostaria de comentar. No 

questionário se falou de meios para promover a interação no âmbito do curso e só então me dei 

conta de que são muito pobres as opções. Eu fiz um curso a distância e achei legal a ferramenta 

utilizada para as atividades do curso. Será que aquela plataforma não poderia ser usada aqui no 

nosso curso? 
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O aluno A13 fez uso da palavra perguntando do que se tratava e pediu 

esclarecimentos a respeito da plataforma, o que foi esclarecido pelo aluno A3. 

Aluno A3: - Lá no curso a distância todas as atividades eram feitas numa plataforma. Lá dentro 

da plataforma era possível disponibilizar apostilas, trechos de livros, artigos para leitura 

complementar, era possível participar de fórum de discussão relativos as temáticas das 

disciplinas, era possível criar perfis individuais como se fosse um blog, ou uma página pessoal. 

Isso era importante para que os alunos se conhecessem e pudessem interagir, trocando e 

compartilhando ideias, lá também era possível avaliar os professores, e ainda existia a 

possibilidade de interagir diretamente com eles on-line, através de salas de bate-papo. Já pensou 

eu estar no banco, em uma fila, e poder teclar com o professor titular da disciplina e ter outros 

alunos participando, isso seria incrível. Acho que isso tudo nos aproximaria ainda mais e só 

viria a melhorar nosso curso. 

Aluno A10: - Isso tudo pode ser feito em um único lugar? Vamos reivindicar isso com a máxima 

urgência junto a coordenação do curso. 

Aluno A17: - Professor, acho que está faltando em nosso curso atividades extra sala de aula, 

momentos de interação, seja presencial ou virtual. Acho que o seu questionário veio em boa 

hora para levantar questões que não percebíamos. Se não houver uma boa interação no âmbito 

de nosso curso, nos sentimos isolados e abandonados, se não houver uma boa interação com os 

professores assistentes, também somos prejudicados, se não interagimos com os professores 

titulares e coordenação a coisa desanda para valer, mas para que tudo isso aconteça, precisamos 

contar com uma boa internet e isso aqui no município já é pedir demais.  

Aluno A18: - Isso mesmo, aqui em Açaí como a conexão de internet é toda via satélite, inclusive 

das operadoras de telefonia que no caso só são duas e uma delas quase nunca funciona, só nos 

resta uma. E se o tempo fecha, o que é comum, principalmente metade do ano, pois quem é da 

região sabe que aqui só temos duas estações, das chuvas e da seca. Na estação das chuvas fica 

quase impossível acessar internet e todos aqui sabem o quanto ficamos prejudicados na questão 

da transmissão das aulas por conta do mal tempo né.  

Aluno A2: - Em relação a todos esses processos de interação, dependemos da internet e nosso 

município por estar cercado por mato e água e não ter estrada até Manaus para lançar fibra 

óptica fica muito prejudicado e acho que todos aqui concordam que ficamos felizes por termos 

um curso com todos esses problemas, mas com uma qualidade que de longe é superior aos 



154 

 

outros cursos que já foram ofertados aqui em outras modalidades como por exemplo, o modular. 

Então no dia que tivermos uma internet de boa qualidade acho que todos esses problemas serão 

resolvidos e poderemos até fazer uso da plataforma que foi mencionada pelo colega usada no 

curso a distância que ele fez. 

Nesse momento, percebi que todos concordaram com o que foi dito pelo aluno A2 

e já notando certa inquietação, pois a dinâmica já ultrapassara uma hora de atividade, perguntei 

se alguém mais queria fazer uso da palavra e abordar algum tema, como ninguém mais mostrou 

interesse em se manifestar, agradeci o empenho de todos e encerrei a atividade.  

Durante a realização da dinâmica de grupo focal desenvolvida junto à turma sediada 

no município Açaí, pôde-se fazer a seguinte análise:  

Alguns alunos ainda fazem certa confusão em relação ao SPMRT, não entendem 

muito bem as diferenças, querendo ter as mesmas condições do modelo tradicional presencial, 

enquanto que o SPMRT é, na verdade, um modelo híbrido de educação, agregando 

características peculiares tanto ao modelo presencial como a distância. Por outro lado, como 

relatado por um aluno, percebem algumas características latentes do modelo, como 

cumprimento da carga horária da disciplina e da ministração de seu conteúdo na íntegra, assim 

como da uniformidade da ministração das disciplinas, proporcionando igualdade de condições 

a todas as turmas pertencentes ao curso, muito embora não leve em consideração as diferenças 

entre os alunos e as condições locais que cada turma possui.    

Também foi possível perceber, apesar de um relato contrário, que sentem falta do 

convívio diário com professores titulares, Coordenação, uso das instalações como bibliotecas, 

áreas de convivência, dentre outras, bem como do convívio com outros alunos e todo ambiente 

peculiar a uma Universidade. Isso foi percebido ao fazerem comparação das aulas atualmente 

ministradas pela TV com as aulas ministradas de forma presencial por ocasião do primeiro e do 

segundo semestre que ocorreram de forma modular presencial, como já mencionado 

anteriormente. 

A interação com a Coordenação mostrou-se unilateral, pois os alunos até 

conseguem se comunicar através da plataforma IP.TV e, de acordo com os relatos, não têm 

respostas aos seus encaminhamentos, não tendo com isso, solução de continuidade em relação 

aos problemas levantados por eles.  
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Percebeu-se também, assim como no município Cupuaçu, uma dependência do 

professor assistente para as interações com a Coordenação e professores titulares. Isso pode ser 

atribuído à forma pela qual a comunicação é feita: de forma “Hierárquica” dentro da ambiência 

do curso. O relato do coordenador pedagógico vem a confirmar isso, com as devidas 

justificativas, segundo sua visão. 

O fato de as interações com a Coordenação e professores titulares se darem via 

professor assistente, apresenta pontos positivos e negativos, pois o curso possui 

aproximadamente 434 (quatrocentos e trinta e quatro) alunos atualmente e, se todos quiserem 

interagir com a Coordenação ou com os professores titulares, isso se torna inviável, daí a 

importância da triagem feita pelo professor assistente local, no entanto, se o professor assistente 

não tiver iniciativa e eficácia no encaminhamento desses questionamentos, ou ainda se os 

questionamentos forem em relação ao próprio professor assistente local, ele pode simplesmente 

se omitir e a Coordenação ou professores titulares nem tomam conhecimento, como já 

mencionado anteriormente, fazendo todos os alunos de uma turma ficarem ainda mais isolados, 

aumentando assim a dependência em relação a ele (professor assistente). 

Mais um ponto foi considerado comum aos dois municípios, o fato de os alunos 

sentirem a falta e a necessidade de terem um lugar (ambiente virtual) institucional, onde 

pudessem interagir de forma cotidiana. Lugar esse onde as questões comuns às turmas 

distribuídas nos municípios pudessem ser discutidas, ponto de encontro, para interagir com 

professores titulares sem intermediários e, não menos importante, um lugar onde possam 

interagir com a Coordenação de tal forma que a privacidade permitisse fazerem seus relatos, 

uma espécie de “ouvidoria”, dentre outras.     

Da mesma forma como no município Cupuaçu, os alunos da turma do município 

Açaí esperam do professor assistente uma dedicação quase que exclusiva com ações e 

iniciativas que de fato os auxiliem nas atividades acadêmicas do curso, pois eles sabem que 

esses professores assistentes são contratados pela coordenação e enviados aos municípios para 

trabalharem no regime de 40 horas semanais, tendo como única responsabilidade em sua esfera 

de atribuições a atenção para com as atividades acadêmicas e/ou administrativas da turma do 

curso a qual pertence.  

Então, através dos relatos notou-se um distanciamento da turma para com o 

professor assistente local ainda mais acentuado do que no município Cupuaçu. Os alunos 

demonstravam confiança no professor assistente, no que diz respeito aos seus conhecimentos 
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técnicos, porém a relação entre eles (professor assistente – alunos) encontrava-se fragilizada, 

ao ponto de os alunos não se sentirem à vontade para recorrerem a ele (professor assistente), 

para juntos resolverem as questões acadêmicas e/ou administrativas do curso. O que mostra que 

para esse caso em especial as relações interpessoais estão afetando de fato na realização das 

diversas atividades acadêmicas da turma no município Açaí. 

Tendo em vista que as relações humanas se estruturam através das interações entre 

as pessoas no seu dia a dia, por intermédio de uma rede de situações oriundas do próprio ser, 

em aquisições de experiências passadas e presentes e da interação do próprio indivíduo com o 

meio, Moscovici (2001) nos alerta que manter as relações interpessoais está relacionado ao 

modo como interagimos com o outro através de comportamento e atitudes, de tal forma que 

esse processo se torna complexo e permanente entre as pessoas. E a esse respeito Salinas e 

Oliveira (2004) contribuem enfatizando que as pessoas estão sujeitas as interferências 

intencionais ou não intencionais das outras pessoas e que cada pessoa na presença de outra 

pessoa não fica indiferente a essa situação de presença estimuladora. Mais uma vez nos remete 

ao relacionamento recursivo de Primo (2005), pois se em uma relação ela invoca a si mesma 

para se modificar e modificar os seus interagentes. Pressupõe-se que se essa relação está sendo 

alimentada de bons atributos como confiança, lealdade, espírito colaborativo, afetividade dentre 

outros de mesma natureza, logo irá modificar a si mesma e a todos os seus interagentes com 

sentimentos de amizade, respeito, carinho, dentre outros, mas por outro lado, se essa relação 

como é o caso aqui citado, se alimentada de desconfiança, descrédito, falta de respeito por 

exemplo, irá também modificar seus interagentes, porém com sentimentos que em nada 

favorecem a criação de um ambiente colaborativo propício as atividades acadêmicas. De 

qualquer forma, nenhum dos interagentes sairá dessa relação como entrou. 

Então, professor assistente não se aproxima dos alunos para não perder sua 

autoridade e até por achar que está em falta com eles (alunos), por outro lado, alunos não se 

aproximam do professor assistente, pois não encontram abertura para isso e o processo ensino 

aprendizagem nesse cenário de impasse encontra-se prejudicado, pois enquanto não se 

estabelece boas relações interpessoais, como ocorreu por ocasião do grupo de estudos citado na 

análise da observação em loco nesse mesmo município, também não se estabelece um ambiente 

de colaboração, de amizade, de respeito e de afetividade para assim juntos atuarem como 

ensinante e aprendizes.  
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5.6 Análise e inter-relação dos dados coletados nos cenários Cupuaçu e Açaí  

 

Após a realização da análise dos instrumentos de coleta de dados (observação, 

aplicação de questionário e realização da dinâmica de grupo focal) de forma isolada nos dois 

cenários Cupuaçu e Açaí, bem como a observação realizada junto a coordenação e professores 

titulares no estúdio de televisão, foi possível realizar uma inter-relação desses dados de forma 

a enxergar e elencar os fatos comuns recorrentes nos dois cenários, assim como os fatos 

específicos em cada um deles que influenciam no processo de interação e na construção ou 

manutenção das relações interpessoais na ambiência do SPMRT, descritos a seguir. 

Fatos comuns aos cenários 1 e 2, Cupuaçu e Açaí 

a) Meios disponibilizados para promover interação na ambiência do SPMRT 

Os meios disponibilizados para promover interação na ambiência do curso são considerados 

insuficientes, visto que em geral a interação nessa ambiência ocorre somente via plataforma 

IP.TV ou através das redes sociais de maneira informal. Fato comprovado durante o período 

de observação e relatado na dinâmica de grupo focal nos dois cenários. 

 

b) Eficiência da plataforma IP.TV para promover interação na ambiência do SPMRT 

A plataforma IP.TV foi considerada como um canal eficiente para promover interação na 

ambiência do curso, porém o tempo destinado para tal prática é insuficiente, visto que a 

interação via plataforma IP.TV somente ocorre durante o horário de aula, fato comprovado 

durante a observação nos dois cenários. 

Quanto à eficiência em usar esse recurso para promover interação, pôde ser comprovado, 

durante a dinâmica realizada por ocasião da ministração de uma disciplina (observada no 

município Açaí, porém a atividade envolvia todas as turmas do curso) onde os professores 

titulares dividiram o conteúdo dessa disciplina e as turmas nos seus respectivos municípios 

ficaram responsáveis pela apresentação no formato de seminário, utilizando a plataforma 

IP.TV para promover interação entre as turmas em municípios distintos de uma forma 

diferente, não somente para fazerem perguntas como de costume, mas para apresentarem 

um conteúdo fruto de estudos locais, ou seja, essa dinâmica proporcionou aos alunos 

momentos de interação via plataforma IP.TV, mas também permitiu que essa prática se 

estende-se para o escopo de seus municípios através da realização de grupos de estudos 

coordenados pelo professor assistente local. 
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c) Comunicação indireta (hierarquizada) na ambiência do SPMRT 

A comunicação na ambiência do SPMRT se dá de maneira indireta, e de certa forma 

hierarquizada, tendo sempre que passar pelo professor assistente tanto de cima para baixo 

(coordenação ou professor titular – professor assistente – aluno) como de baixo para cima 

(aluno – professor assistente – professor titular ou coordenação). Esse fato foi observado 

nos dois municípios por ocasião das interações feitas na hora da aula via plataforma IP.TV 

em que o professor assistente local era quem fazia interação em nome da sua turma com os 

professores titulares da disciplina corrente. Da mesma forma, isso ocorria quando um aluno 

apresentava alguma outra questão fora do horário de aula, pois essa questão era apresentada 

primeiramente ao professor assistente que as repassava a coordenação ou aos professores 

titulares. Esse fato também pode ser comprovado durante o período de observação junto aos 

professore titulares no estúdio de televisão e no relato do coordenador pedagógico que 

afirma que é um só e não tem como atender a todos os alunos e professores do curso. 

 

d) Interação direta com coordenação e professores titulares 

Caso a interação fosse feita diretamente (somente mediada pela tecnologia) entre alunos e 

professores titulares e/ou coordenação, os primeiros (alunos) poderiam participar de forma 

mais efetiva nas atividades do curso, dando sugestões, informando ações realizadas em seus 

municípios, ou simplesmente colocando-se mais à vontade para sanarem suas dúvidas 

surgidas durante a ministração de uma disciplina. Esse fato foi apontado durante a 

realização da dinâmica de grupo focal nos dois cenários, quando os alunos relataram que 

dependiam do professor assistente para se comunicarem com os professores titulares ou 

coordenação. Esse fato também pôde ser comprovado através do depoimento de um 

professor titular que afirmou que tinha vontade de interagir, prestar um atendimento melhor 

aos alunos, porém não existia na estrutura do SPMRT um mecanismo que proporcionasse 

tal prática e por isso as vezes sentia os alunos tão perto e tão longe ao mesmo tempo.   

 

e) Uso das redes sociais de maneira informal 

Tanto no município Cupuaçu quanto no município Açaí os alunos utilizam as redes sociais 

(na grande maioria através de seus telefones celulares) para interagirem na ambiência do 

curso entre as turmas de maneira informal, pois a coordenação segundo relato nos dois 

cenários durante a realização da dinâmica de grupo focal, não incentiva essa prática 

(comunicação via rede social) em relação a própria coordenação ou aos professores 
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titulares por já terem tido problemas de ordem administrativa ou por razão do número de 

alunos ser relativamente grande. 

 

f)  Redes sociais e AVEA como alternativas para promover interação 

As redes sociais juntamente com os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem são 

alternativas que fazem uso das TDIC para promover melhorias nos processos de interação 

na ambiência do SPMRT, fato relatado durante a realização da dinâmica de grupo focal nos 

dois cenários onde os alunos manifestaram a necessidade de um ambiente virtual para 

interagirem com seus pares, professores titulares, assistentes ou professores coordenadores, 

um lugar onde pudessem divulgar as ações realizadas pelas suas turmas em seus municípios, 

compartilhar material de estudo, lugar onde pudessem discutir de forma organizada e 

mediada pelos professores os assuntos abordados em suas disciplinas ou simplesmente 

promover socialização entre os vários sujeitos dentro da ambiência do curso. Esse fato 

também pode ser identificado no relato de um professor titular ao comentar as maneiras 

existentes no âmbito do SPMRT para promover interação. 

 

g) Problemas de relacionamentos entre Alunos e o Professor assistente 

Em ambos os cenários, os alunos enfrentam problemas de relacionamentos com os seus 

respectivos professores assistentes. Esse fato pôde ser observado e depois comprovado 

durante a realização da dinâmica de grupo focal, onde os alunos foram enfáticos em seus 

depoimentos ao relatarem o descontentamento em relação a falta de iniciativa dos seus 

respectivos professores assistentes, que ainda segundo relato, não assumiam o seu papel de 

líder, não organizavam atividades acadêmicas extra sala de aula e atuavam de forma 

burocrática se restringindo as atividades previstas no horário da aula propriamente dita. 

Em ambos os cenários os professores assistentes relataram que mantinham uma certa 

distância dos seus alunos para não perderem sua autoridade de professor. 

 

h) Distância afetiva entre Professores assistente e Alunos 

Nos dois cenários, devido a distância estabelecida pelos professores assistentes em relação 

aos seus alunos nos seus respectivos municípios, as relações interpessoais encontravam-se 

fragilizadas, uma vez que esses professores ao atuarem de forma burocrática não permitiam 

a troca de afetividade, entre eles (professores assistentes) e seus alunos, ou entre os alunos 

e seus pares, nessa ambiência. Pois a afetividade pode ser demonstrada, por exemplo: 

através de ações que demonstrem respeito às limitações dos professores assistentes ao não 
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responderem de imediato aos questionamentos dos alunos referentes aos temas das 

disciplinas que estão sendo ministradas pelos professores titulares na cidade de Manaus, 

portanto, que não foram elaboradas por eles (professores assistentes), ou simplesmente 

através da demonstração de tolerância tanto da parte dos alunos para com o professor 

assistente que em geral não é um morador nativo do município e está ali colaborando de 

‘corpo e alma’ para a melhoria de um processo formativo tendo que se adaptar as 

características locais, como do professor assistente para com seus alunos que enxergam nele 

(professor assistente) uma referência, e estão ali carentes de sua atenção e prontos a segui-

lo. 

 

i) Bons relacionamentos interpessoais entre Professor assistente e alunos 

Se os alunos tivessem um bom relacionamento com seus professores assistentes não se 

sentiriam isolados dentro do curso, pois em seus relatos em ambos os cenários durante a 

realização da dinâmica de grupo focal os alunos relataram que esperam desses professores 

(assistentes) ações de liderança, de incentivo e pró-atividade para conduzi-los pela estrada 

do diálogo para uma boa formação acadêmica e para a vida.   

 

j) Professor assistente sujeito fundamental no organograma do SPMRT 

Os alunos das turmas dos dois cenários apesar de estarem com as relações enfraquecidas 

em relação aos seus respectivos professores assistentes, enxergavam neles um sujeito 

fundamental no organograma do SPMRT, e consideravam que sem ele (professor 

assistente) dificilmente esse sistema de educação teria sucesso. 

Esse fato pode ser comprovado em diversas fases da coleta de dados, junto aos alunos 

através dos relatos na realização da dinâmica de grupo focal, através da observação nos dois 

cenários durante o horário da aula na condução das atividades acadêmicas e interações com 

os professores titulares, fora do horário de aula, através da realização de atendimentos aos 

alunos ou formação de grupos de estudos, através do relato da coordenação, afirmava que 

os professores assistentes eram os olhos e ouvidos desses (coordenação), nos seus 

municípios e através da observação junto aos professores titulares, que delegavam aos 

professores assistentes a incumbência de conduzirem os trabalhos teóricos e práticos com 

os alunos.  
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k) Atividades acadêmicas fortalecendo as relações interpessoais 

Nos dois cenários quando promovida atividade de grupo de estudos, os relacionamentos 

foram fortalecidos através da criação de um ambiente de harmonia, no qual o professor 

assistente pôde atuar em concordância com as práticas docentes, ensinando, ouvindo, 

coordenando, mediando atividades que favorecessem os processos de ensino e de 

aprendizagem. Por outro lado, os alunos também puderam manifestar-se, dar opiniões, ouvir 

uns aos outros, e assim também puderam demonstrar afetividade para com o professor 

assistente e seus pares através do respeito, carinho e confiança numa demonstração prática 

de que um aprende com o outro e ninguém aprende sozinho. 

Fatos específicos do cenário 1 – município Cupuaçu 

a) O acesso via estrada, a conexão à internet via fibra ótica e a proximidade do município de 

Cupuaçu a cidade de Manaus interferem na forma de comunicação dessa turma nesse 

município na ambiência do curso. 

 

b) O fato de o município ter uma instalação física própria favorece a permanência de alunos 

e professores nessas dependências fora do horário de aula para atendimentos ou a 

realização de atividades práticas. 

 

c) A interligação do município Cupuaçu a mesma rede de energia elétrica da capital Manaus 

evita racionamentos de energia e por consequência evita quebra na continuidade da 

transmissão/recepção das aulas via satélite. 

 

Fatos específicos do cenário 2 – município Açaí 

a) A distância, vias de acesso (somente através de rios), conexão à internet somente via 

satélite ou através das operadoras de telefonia (que em geral são caras) tornam a 

comunicação dessa turma na ambiência do curso extremamente dependente da plataforma 

IP.TV. 

 

b) O fato de o cenário 2, município Açaí, não possuir prédio próprio da UEA e ter o curso de 

Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT abrigado nas dependências 

de uma escola estadual no município, interfere na frequência em que os alunos se reúnem 

para participarem de grupos de estudos, acesso a livros da biblioteca da Universidade e 
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principalmente em relação aos atendimentos dados pelo professor assistente local, que o 

faz fora da escola que abriga o curso. 

 

c) O fato de o município não estar interligado a mesma rede de energia da capital Manaus, 

tendo seu fornecimento de energia através de uma subestação local que funciona por meio 

de combustível óleo diesel, faz com que o município tenha constantemente queda nesse 

fornecimento. Com isso a escola sem energia deixa de receber/transmitir a aula que está 

sendo ministrada ao vivo através da plataforma IP.TV, causando assim um certo 

descontentamento, pois os alunos entendem a importância de a aula ser ao vivo, ao mesmo 

tempo em que não retornam a escola em outro momento para fazerem cópia da aula 

transmitida para assistirem antes da próxima aula, prejudicando dessa forma as atividades 

do curso como um todo e as aprendizagens.    

Uma vez realizada a análise com a inter-relação de dados e o encadeamento de 

evidências e ainda de acordo com o objetivo da pesquisa que consistia em ‘analisar os processos 

de interação e as relações interpessoais na ambiência de um sistema de educação presencial 

mediado por recursos tecnológicos’, pôde se chegar às conclusões elencadas acima. Dessa 

forma, ao término da pesquisa em pauta tenho a certeza de que o objetivo da pesquisa foi 

alcançado, partindo agora para as considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização da pesquisa em questão, dois momentos anteriores foram levados em 

consideração: o primeiro se deu em meados de 2007, quando tive a grata satisfação de ser 

coordenador e professor do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

desenvolvido através do SPMRT da Universidade do Estado do Amazonas. Nessa ocasião, já 

havia percebido na prática que o SPMRT era uma modalidade de ensino que necessitava de 

aprimoramentos nas questões de comunicação/interação entre os seus vários sujeitos. Só não 

sabia exatamente como fazer isso. O segundo momento, se deu durante a realização do mestrado 

em Engenharia Elétrica realizado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EP-

USP, concluído em 2010, onde minha Dissertação abordou as questões tecnológicas do SPMRT 

(PEREIRA, 2010). Nessa oportunidade, percebi que um estudo das interações através do uso 

das TDIC deveria ser o caminho a ser percorrido a fim de sanar minhas inquietações e contribuir 

com o SPMRT. 

Com o ingresso no Programa de Pós-Graduação, Educação: currículo da PUC-SP e no 

convívio diário com professores/pesquisadores da área de educação, passei a perceber que o 

problema anteriormente mencionado não se restringia aos conceitos puramente tecnológicos e 

nem puramente educacionais, ao mergulhar na pesquisa devidamente orientada, cheguei a 

definição exata do problema a ser abordado, pois estava definido o “estudo das interações e das 

relações interpessoais na ambiência do Sistema Presencial Mediado por Recursos 

Tecnológicos”. Logo pela definição do tema, percebe-se o enfoque tecnológico-educacional da 

pesquisa, o que me levou a navegar em águas não tão calmas para alguém que durante toda a 

vida acadêmica só tinha navegado nas águas de autores da grande área de exatas. 

Essa narrativa se faz importante para o entendimento da minha trajetória na linha do 

tempo até chegar ao término dessa pesquisa. Pois, com a conclusão da pesquisa me sinto 

realizado no sentido de poder contribuir além de cientificamente para com a comunidade 

acadêmica, mostrando as características do SPMRT, descrevendo-o sob a ótica de quem o viveu 

na prática e depois teve a oportunidade de estudá-lo, já com uma visão de pesquisador, 

confrontando o observado enquanto participante como um dos sujeitos que mergulho nos dois 

cenários da pesquisa, que conviveu com alunos, professores titulares, assistentes e 

coordenadores, alguém que interagiu e estabeleceu relações interpessoais e agora como alguém 



164 

 

que “levitou” para olhar do alto e poder enxergá-lo com um olhar crítico resguardado pelos 

conceitos educacionais.  

A realização pessoal com o término da pesquisa também se dá em poder contribuir 

para a melhoria do processo formativo de um sistema de educação concebido e implantado na 

própria região amazônica, como alternativa para promover educação pública de qualidade, 

levando em consideração as limitações e peculiaridades da região como dificuldades de acesso, 

baixa densidade demográfica, grande extensão territorial, falta de profissionais qualificados, 

dentre outros. 

Assim, a pesquisa teve seu início com a escolha do curso de Licenciatura em Educação 

Física desenvolvido através do SPMRT. Dentro dessa ambiência foram identificados dois 

cenários distintos no que diz respeito as características de vias de acesso, infraestrutura 

logística, tecnológica e acesso à internet, até chegar na escolha de dois municípios que 

abrigavam turmas do referido curso e, aqui por questões éticas, foram denominados pelos 

pseudônimos de Cupuaçu e Açaí, por serem frutas típicas da região amazônica e bem 

características nos municípios que levaram seus nomes.  

Após a definição do curso e das turmas nos municípios (cenários distintos) que seriam 

investigadas, iniciou-se a fase de coleta e análise dos dados a partir da observação realizada 

através do convívio com professores coordenadores, titulares e assistentes, visita ao centro de 

geração de aulas, especificamente a equipe de apoio técnico para transformação, diagramação 

e adequação das aulas para o formato televisivo e as turmas nos municípios Cupuaçu e Açaí, 

escolhidos como cenários para o estudo de campo. Já nos dois cenários distintos, foi possível a 

aplicação de questionário e a realização da dinâmica de grupo focal, além da própria observação 

em loco. Após a realização desses três procedimentos de coleta de dados, foi feito uma inter-

relação dessas informações onde os fatos mais relevantes são destacados a seguir. 

O SPMRT para a região amazônica foi um sistema apresentado inicialmente para 

atender uma demanda do Ministério da Educação no que diz respeito à formação de 

profissionais com nível superior para atuarem em sala de aula na educação básica, porém com 

os resultados obtidos pelo sistema educacional em sua primeira oferta, graduando mais de 7.000 

(sete mil) alunos no PROFORMAR, mostrou que ele poderia  servir como proposta de solução 

para políticas públicas na área de educação apontando soluções principalmente para o acesso à 

educação superior pública de qualidade nas regiões mais longínquas do Estado do Amazonas.  
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O SPMRT apresenta sua concepção fundamentada no tripé: recursos humanos 

especializados, infraestrutura tecnológica e métodos pedagógicos específicos, fatores que 

segundo a UEA justificam seu sucesso. Esses fatores puderam ser acompanhados durante o 

período de observação junto à coordenação, estúdio de televisão e no convívio com professores 

e alunos. 

Um curso ofertado através do SPMRT tem como preocupações básicas o cumprimento 

da carga horária de suas disciplinas, bem como a ministração de todo conteúdo programático, 

pois através das aulas roteirizadas pode-se especificar o dia e a hora que será ministrado cada 

conteúdo e pode conter detalhes que podem auxiliar o planejamento de uma aula prática como, 

por exemplo, o uso de bolas, quadra de esporte, campo de futebol, material de atletismo, dentre 

outros se for o caso, visto que em muitos municípios torna-se necessária a reserva de 

dependências ou instalações físicas que não pertencem a Universidade para essas práticas. 

A adequação do material de apoio elaborado pelos professores titulares para um 

formato televisivo é um fator importante a ser ressaltado, ou seja, antes da ministração das 

aulas, os professores titulares assessorados por uma equipe de profissionais de design, 

diagramação, animação, dentre outros, transformam suas aulas em um formato adequado para 

televisão com animações, trechos de filmes, narração ou até mesmo com entrevistas em campo, 

tudo para que os alunos nas salas de aula nos municípios tenham motivação para assistirem as 

aulas ao vivo, no momento de sua transmissão. 

Uma questão importante a ser considerada no futuro refere-se à possibilidade da 

abertura e flexibilização do currículo nesse sistema, visto que no curso investigado existe uma 

uniformidade do currículo, pois as 18 (dezoito) turmas que fazem parte do curso de Licenciatura 

em Educação Física ofertado através do SPMRT apesar de pertencerem a mesma Região 

(Norte) encontram-se separadas e distantes geograficamente, isso significa que as 

características regionais, socioculturais, sociopolíticas, crenças e étnicas podem ser diferentes. 

Logo, nesse caso o contexto peculiar à região amazônica e suas microrregiões tem sua 

importância na preparação das aulas e atividades práticas. 

Por outro lado, deve ser levado em consideração a uniformidade com que os conteúdos 

das disciplinas eram ministrados para todas as turmas pertencentes ao curso nesse sistema, visto 

que com essa prática todas as turmas passavam a ter as mesmas chances que os alunos de outras 

instituições sediadas na capital Manaus. Os mesmos professores que ministravam disciplinas 

em outras Universidades ou na própria UEA eram os que ministravam disciplinas para as 18 
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(dezoito) turmas distribuídas nos diversos municípios e isso provavelmente não seria possível 

se não fosse as características de uso das TDIC na ambiência do SPMRT. Dito de outra forma, 

os alunos de um curso ofertado através do SPMRT mesmo estando em uma localidade distante 

da capital Manaus, cidade em que teoricamente a educação tem melhores condições, agora 

estavam em igualdade de condições aos colegas da capital Manaus e tinham as mesmas chances 

de serem bem avaliados nas provas de exames nacionais, processos seletivos, concursos e 

principalmente poderem exercer com mais competência o exercício da docência em seus 

municípios. 

Apesar de aparecerem outras questões relevantes durante a pesquisa, o foco sempre 

foi “analisar os processos de interação e as relações interpessoais na ambiência do SPMRT’, 

então ao longo da pesquisa foi percebido que a falta de mecanismos para estabelecer uma 

comunicação eficiente (do tipo horizontal, todos-todos) acabava por ocasionar uma deficiência 

nos processos de interação nessa ambiência. Foi verificado que a interação entre as turmas nos 

municípios e com os coordenadores e professores titulares na capital Manaus ocorria quase que 

de maneira restrita através da plataforma IP.TV na hora da aula, já nos municípios as interações 

entre alunos e professores assistentes se dava através do convívio diário em sala de aula. Essas 

interações entre todos os participantes do sistema e os relacionamentos interpessoais 

construídos nessa ambiência são melhores descritos a seguir. 

    

 Interações e relações interpessoais entre professores (coordenadores e titulares) e alunos 

quase inexistentes. Quanto a essa questão, foi percebido que de fato a interação entre esses 

sujeitos quase não ocorria ou ocorria raramente e geralmente durante a transmissão das 

aulas, o que dificultava a construção de relações mais próximas entres esses sujeitos 

(coordenação, professores titulares e alunos), surgindo dessa forma mais uma atribuição 

para o professor assistente que atuava como mediador nesse processo.  

A mediação das interações por parte do professor assistente para a coordenação de curso 

funcionava perfeitamente, pois esse professor era o encarregado de fazer a triagem de alunos 

dentro do escopo da turma para as interações via plataforma IP.TV e com isso tornava a 

interação hierárquica, de cima para baixo coordenação - professor assistente - aluno ou de 

baixo para cima aluno - professor assistente - coordenação, o que de certa forma contraria 

à ideia de rede que deve subsidiar os sistemas, onde todos podem ter acesso a todos.  

Essa situação se repetia em relação aos professores titulares, diminuindo a demanda de 

alunos para interagirem via plataforma IP.TV durante a ministração da aula. No entanto, na 
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prática, esse tipo de interação para com a coordenação e professores titulares, mediada pelo 

professor assistente, só contribuía para o distanciamento entre esses sujeitos e aumentava a 

dependência em torno do professor assistente, cerceando a iniciativa e autonomia dos 

alunos.  

 

 Interação e relações interpessoais entre alunos de turmas diferentes residentes em outros 

municípios fragilizadas. Essa relação se mostrava frágil devido à falta de mecanismos 

institucionais que promovessem a interação entre os alunos que residiam em municípios 

diferentes. Tal deficiência só não era mais acentuada devido a iniciativa dos próprios alunos 

ao criarem alternativas para interagirem de maneira informal a partir do uso de ferramentas 

baseadas nas TDIC através dos aplicativos de mensagens instantâneas ou através das redes 

sociais.   

 

 Interação e relações interpessoais entre professor assistente e alunos, deficiente no que se 

refere à expressão da afetividade. Nos municípios Cupuaçu e Açaí as interações entre 

professores assistentes e alunos ocorriam diariamente durante o horário de aula, o que 

contribuía para a construção e/ou manutenção dessas relações entre os sujeitos, porém nos 

dois municípios foi percebida certa distância dos professores assistentes para com os alunos 

das suas respectivas turmas, pois esses professores enfrentavam dificuldades para 

estabelecerem relações mais efetivas e por consequência mais afetivas com seus alunos.  

Os professores assistentes tinham receio de não saberem estabelecer os limites necessários 

para uma boa atuação profissional e acabarem cometendo o mesmo erro já ocorrido em 

outros municípios, onde os professores assistentes foram taxados por seus pares de “babá 

de aluno”, ou ainda tinham a preocupação de sofrerem a acusação de favorecimento a alguns 

alunos pelo convívio mais próximo com estes. 

Ao manter-se distante de seus alunos, o professor assistente não tinha a oportunidade de 

efetuar ações que pudessem vir a contribuir para o fortalecimento dos atributos da área 

afetiva como confiança, motivação, respeito, colaboração, dentre outros de igual 

importância. De certa forma esse afastamento dificultou a realização de várias atividades 

em sala de aula ou fora dela como a formação de grupos de estudos, ou ainda nas atividades 

extraclasse como forma de expansão da sala de aula para além do tempo-espaço da 

ministração da aula via plataforma IP.TV como o atendimento ao aluno e a interação nos 

grupos das turmas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas em redes sociais, 

além de impedir que se criasse um ambiente amistoso e favorável de convivência.   
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Nesse sentido, vale lembrar que a relação do professor com seus alunos é de 

fundamental importância para o ambiente educacional, pois a partir da forma de agir do 

professor é que o aluno se sentirá mais receptivo a ideias, ao conteúdo das disciplinas, e até 

mesmo a mudança de comportamento. Logo o relacionamento interpessoal na ambiência 

educacional deve ser um processo contínuo, e para isso, faz-se necessária a integração entre 

todos os sujeitos envolvidos nesse ambiente com atitudes positivas que proporcionem a 

sensação de bem-estar. Dessa forma, o relacionamento interpessoal é peça fundamental para 

que a educação propicie mecanismos que garantam ao aluno o desenvolvimento do seu 

potencial, valorizando as habilidades necessárias para o convívio na sociedade.  

Outras questões também foram observadas e relatadas a seguir, cabendo aqui 

argumentar que tais observações são contribuições da Tese para o aprimoramento do SPMRT.  

 A importância da aplicação do questionário aos alunos das turmas dos municípios Cupuaçu 

e Açaí. Após a realização da análise do questionário, foi verificado um contraste entre as 

respostas dadas nesse instrumento de coleta de dados com as observações feitas in loco e os 

depoimentos dados pelos alunos durante a realização da dinâmica de grupo focal nas duas 

turmas dos dois cenários da pesquisa.  

Esse desencontro das informações coletadas chamou a atenção, pois se as avaliações das 

atividades do curso estiverem sendo feitas a partir de uma ferramenta equivalente a usada 

no estudo de campo em questão (questionário de perguntas fechadas), ela também pode 

estar “maquiando” as verdadeiras informações, dando a falsa ideia de que tudo está 

ocorrendo da melhor maneira possível e dentro do planejado. Por outro lado, verificou-se 

que as respostas dadas ao questionário eram na verdade uma forma de avaliar o curso de 

forma positiva a fim de não sofrerem represálias ou até a tomada de medidas mais extremas 

por parte da reitoria da UEA como, por exemplo, a extinção de cursos nessa modalidade 

nos municípios, já que os mesmos não estavam sendo bem avaliados. 

 

 O tempo é insuficiente para a realização da interação a partir da plataforma IP.TV. Todos 

os dias há um momento durante a ministração da aula destinado a interação entre os 

professores titulares e os alunos que se encontram nos diversos municípios, no entanto, 

notou-se que esse tempo reservado é insuficiente. Em geral são muitas questões levantadas 

pelos alunos que não são sanadas localmente pelos professores assistentes, o que causa certo 

descontentamento, por outro lado, entende-se que seria inviável permitir que todas as turmas 

participassem diariamente de momentos de interatividade via plataforma IP.TV. Não se 
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pode esquecer que o curso em questão possui 18 (dezoito) turmas distribuídas em todo o 

Estado do Amazonas e que estão conectadas recebendo a transmissão das aulas diariamente 

e que cada turma possui em média 25 (vinte e cinco) alunos frequentando as aulas 

regularmente, o que dá um total de 434 (quatrocentos e trinta e quatro) alunos ao todo.  

Uma solução possível para esse fato seria incentivar o uso das redes sociais no âmbito do 

curso e até institucionalizar alguma, pois de fato, os alunos já utilizam essa prática entre si 

e com alguns outros professores do curso. 

 

 A distância e as vias de acesso, através dos rios, interferem diretamente na comunicação, 

logística de distribuição de materiais, documentos, equipamentos e transporte de pessoal na 

ambiência do SPMRT. Isso pôde ser constatado por ocasião do deslocamento até o 

município Cupuaçu que se deu via estrada, levando cerca de uma hora e trinta minutos de 

deslocamento. Já para chegar até o município Açaí, além da antecedência de dois dias, pois 

não havia transporte diário entre esse município e a capital Manaus, quando foi possível 

fazer o deslocamento, foi feito através do rio Solimões e o transporte usado foi a “voadeira”, 

que dura em média oito horas, além do custo elevado gasto com a própria passagem e com 

alimentação durante a viagem. 

 

 O acesso à internet é diferenciado entre os dois municípios devido à localização geográfica 

que para um (município Cupuaçu) é facilitada devido ao acesso via estrada, permitindo 

assim o lançamento de cabeamento de fibra ótica para conexão à internet, enquanto o outro 

(município Açaí) somente tem acesso via rio Solimões, só permitindo a conexão com a 

internet via satélite.  

O fato de o município Cupuaçu ter acesso a internet por meio de fibra ótica e através das 

operadoras de telefonia móvel, possibilita o acesso por parte dos alunos de suas próprias 

residências fora do horário de sala de aula, e isso de certa forma facilita a comunicação entre 

os vários sujeitos dentro da ambiência do curso em questão, além de oferecer um leque de 

opções de outras fontes para os assuntos abordados em sala de aula, retirando dessa forma 

a total dependência do aluno em relação ao professor assistente para soluções de problemas 

junto à coordenação e aos professores titulares.  

No entanto, o município Açaí, por estar localizado em uma região onde o acesso só se dá 

através dos rios e, portanto, não permite a interligação via cabo de fibra ótica, somente pode 

se interligar a internet através da plataforma IP.TV no horário da aula ou através das 

operadoras de telefonia móvel via satélite, o que de um modo geral não é barato e, portanto, 
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torna esse acesso ainda mais limitado, fazendo com que alunos e professor assistente fiquem 

mais dependentes uns dos outros para a realização das atividades acadêmicas ou interação 

com os professores titulares e coordenação, necessitando de uma atuação mais proativa da 

turma como um todo.   

 

 Método de avaliação do rendimento acadêmico não compatível com a forma e o tempo 

previsto para ministração de uma disciplina no âmbito do curso. Pois, apesar de o curso ser 

ofertado de forma modular durante um semestre, onde uma disciplina só pode iniciar após 

o término da outra e não de forma simultânea como acontece em um curso presencial 

convencional, o método utilizado para avaliar o rendimento acadêmico continua sendo o 

mesmo utilizado nos cursos presenciais convencionais, ou seja, 3 (três) avaliações. 

 Esse método até poderia ser aplicado se não fosse o curto espaço de tempo, em média 3 

(três) semanas, que é o tempo que dura uma disciplina de 60 (sessenta) horas para ser 

ministrada através do SPMRT.  

Essa forma de avaliação do rendimento acadêmico tem causado uma certa inquietação por 

parte de alunos e do próprio professor assistente e isso se torna compreensível se 

imaginarmos a realização de uma avaliação por semana durante quatro meses letivos de um 

semestre. 

 

 Falta de um canal de comunicação direto com a coordenação. A falta de comunicação dentro 

da ambiência do curso seja através de e-mail, página do curso ou através de mensagens 

instantâneas utilizando aplicativos específicos para isso, estabelece uma distância ainda 

maior do que a que realmente existe fisicamente, tornando a comunicação no âmbito do 

curso hierarquizada, tendo que obrigatoriamente passar pelo professor assistente. É fato que 

os alunos sentem falta de uma proximidade com a coordenação e isso ao meu ver, poderia 

ser amenizado se houvesse uma espécie de ouvidoria, onde os alunos pudessem contribuir 

para o bom andamento dos trabalhos no âmbito do curso através de sugestões ou até mesmo 

fazerem alguma observação de caráter mais reservado, pois através da plataforma IP.TV 

todas as interações são de caráter público.  

Quanto ao meio a ser utilizado para isso, poderia ser através de uma rede social via celular 

com a utilização de um aplicativo de mensagem instantânea com acesso direto e somente 

pela coordenação, afinal o uso dessa tecnologia já acontece no âmbito do curso em outros 

níveis, assim o tempo de resposta seria mais ágil e tanto alunos quanto a coordenação 

estariam próximos, ainda que separados pelo espaço.      
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 Falta de um ambiente institucionalizado para interação no escopo do curso. Os alunos 

sentem a falta de um local (ambiente), onde possam trocar informações, compartilhar textos 

e ideias, desenvolver estudos a partir da colaboração de outros alunos, ter acesso a biblioteca 

física online, divulgar e ter informações dos seus e de outros municípios que abrigam turmas 

do mesmo curso que eles, bem como de datas ou acontecimentos importantes no âmbito da 

Universidade divulgados pela coordenação e participar de discussões coletivas com outras 

turmas de outros municípios.  

Os alunos sentem falta de um mecanismo que os aproximem, que permita estabelecer uma 

relação além de acadêmica (profissional), mas também que permita estimular e estabelecer 

uma relação de amizade com outros sujeitos (coordenação, professores titulares, e outros 

alunos de outras turmas) na mesma ambiência do curso. 

 

 Dependência acadêmica e administrativa do professor assistente. Foi possível constatar a 

relevância do professor assistente nessa modalidade de educação  presencial mediada por 

tecnologia, pois o mesmo é o tutor responsável pelo acompanhamento da vida acadêmica e 

até administrativa dos alunos pertencentes a turma sob sua tutela, atuando como professor 

e coordenador local, cabendo a ele a orientação pedagógica, organização dentro e fora da 

sala de aula das atividades que envolvam o curso, representar a coordenação junto a direção 

do polo da UEA no município, reportar a coordenação eventuais problemas que envolvam 

seus alunos, dar prosseguimento nas aulas quando ocorrer impedimento na recepção das 

mesmas via plataforma IP.TV, dentre outras.  

Todas essas atribuições exigem do professor assistente uma pró-atividade, de tal forma que 

seja visto pelos alunos como o primeiro e em certos casos o último recurso, pois caso 

contrário, havendo uma descrença no mesmo, pode vir a prejudicar todo o rendimento 

acadêmico de uma turma inteira. 

Essa pró-atividade somente é possível se o professor assistente tiver um bom 

relacionamento com seus alunos, direção de polo, professores titulares e coordenação. 

Até aqui há uma identificação comprovada através da pesquisa realizada de que o 

SPMRT como solução de políticas públicas voltadas para a educação é um modelo que se aplica 

as características da região amazônica, no entanto, também foi possível comprovar que o 

SPMRT traz desde sua concepção uma ênfase na utilização das TDIC diferenciadas e tem suas 

preocupações voltadas a transmissão das aulas, cumprimento dos horários, prazos, e 
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ministração de todo conteúdo programático. No entanto, a própria estrutura tecnológica bem 

como a organização administrativa e operacional não atendem as necessidades dos vários 

sujeitos no quesito interação, prejudicando assim a construção e manutenção das várias relações 

possíveis nessa ambiência e que por sua vez influenciam nas atividades acadêmicas e na 

aprendizagem dos alunos do curso investigado. 

Com o objetivo de contribuir e visando a melhoria do SPMRT, segue algumas 

sugestões: 

As várias relações na ambiência do SPMRT foram vistas até aqui como decorrentes 

de um convívio presencial, no entanto temos que considerar que esse sistema de educação foi 

concebido como um sistema híbrido, portanto, o uso das TDIC nessa ambiência para se criar e 

manter relações também existe e temos que atentar para o fato de que o descompasso entre a 

necessidade de utilizar um recurso tecnológico e a falta de uma convivência entre alunos e 

professores (coordenadores e titulares), não pode representar a exclusão dos relacionamentos.  

Como alternativa para enfrentar essa questão e ao mesmo tempo atendendo aos 

anseios dos alunos pela falta de um ambiente institucional que favoreça as interações 

proporcionando um ambiente colaborativo e propício a construção das relações interpessoais, a 

implantação de um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA como ferramenta 

auxiliar ao SPMRT seria de grande importância, tendo em vista que o AVEA é uma ferramenta 

com dimensão pedagógica, em que o professor disponibiliza vários recursos para o aluno, como 

textos, aulas, cronogramas e exercícios. Nesse espaço, o professor deve possuir interesse em 

aprofundar a dinâmica das relações interpessoais, através de fóruns temáticos, chats agendados 

e grupos de discussão.  

Através de pesquisas orientadas também é possível trocar experiências, tirar 

dúvidas e expor os resultados para todos os participantes, além de incentivar a busca e a 

produção do conhecimento. A comunicação pode ser fomentada de modo síncrono, ou seja, em 

tempo real, ou assíncrono quando alunos, professores e colegas podem efetuar a comunicação 

em tempos distintos, como blogs ou mural virtual. 

A linguagem utilizada também deve ser diversificada, ou seja, intercalar textos 

acadêmicos a falas informais através de links específicos para comunicação, o que propicia uma 

maior aproximação entre os participantes. Dessa forma, o destaque se dá no uso de modelos 

que mesclam comunicações síncronas e assíncronas. O essencial é tornar o ambiente de 
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aprendizagem um espaço “vivo” e atrativo para alunos e professores. Para isso, é necessária 

flexibilidade em diagnosticar interesses e necessidades de ambas as partes. Introduzir novos 

links e ferramentas no AVEA também denota o interesse quanto a melhoria da qualidade nas 

relações acadêmicas e interpessoais, e produz confiança e motivação aos alunos. 

Sobre esse aspecto é fundamental que haja na relação professor assistente e alunos 

(relações presenciais e a distância) momentos em que os alunos possam relatar suas dificuldades 

e experiências quanto à utilização do AVEA e ao mesmo tempo possam interagir com seus 

professores titulares (relações a distância) sem a intervenção de outro sujeito, ou seja, 

estabelecendo um canal horizontal com professores titulares e coordenação sem mediação de 

um terceiro ou mediado somente pela própria tecnologia, assim eles se sentirão mais livres e 

desinibidos para sugerir, questionar e até mesmo propor mudanças no âmbito de suas disciplinas 

e do próprio curso. O objetivo é mesclar as relações virtuais e reais para dar maior “sentido” ao 

aluno no limiar da sua participação nos vários espaços de aprendizagem: o encontro presencial 

e os momentos virtuais.  

Nesse caso, o papel do professor assistente ainda será essencial, porém mudará sua 

concepção na forma de atuação, pois este será responsável por motivar os alunos quanto à 

importância em utilizar adequadamente todas as ferramentas do AVEA, modificando assim, a 

sua forma de intervenção, fazendo dessa nova atividade uma maneira de trazer o aluno para 

perto de si, auxiliando nas tarefas pedagógicas propostas no AVEA pelos professores titulares, 

fazendo desse ambiente tecnológico um espaço de cooperação e colaboração, sobretudo ao 

eliminar a sensação de isolamento, desânimo, ansiedade e desmotivação.  

Dessa forma, uma vez identificado que na ambiência do SPMRT a afetividade deve 

fazer parte das relações interpessoais entre os diversos sujeitos, e que a falta dessa afetividade 

está influenciando nas atividades acadêmicas, dou como sugestão para a melhoria dos processos 

de interação, fomentar a utilização das diversas redes sociais existentes atualmente e já 

utilizadas de maneira informal no âmbito do SPMRT, pois essas redes sociais fora do meio 

acadêmico cumprem a finalidade a que se destinam, “estabelecer relacionamentos”, e não seria 

diferente se implantadas e devidamente coordenadas pedagogicamente para que fossem 

utilizadas como ferramentas auxiliares aos recursos pedagógicos já existentes e utilizados na 

ambiência do SPMRT. 

Outra sugestão seria repensar o modelo para atuar como aula invertida onde os 

alunos poderiam receber material e orientações para um estudo individual e usar os momentos 
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previstos para a ministração dos conteúdos através da plataforma IP.TV como momentos para 

interação e debates entre os alunos dos diversos municípios juntamente com seus respectivos 

professores assistentes em contato com os professores titulares, assim deixariam de ter uma 

comunicação hierárquica ao menos nessas janelas de tempo, tornando os alunos sujeitos ativos 

no processo ensino-aprendizagem.    

Por fim, através do mergulho na ambiência do curso de Licenciatura em Educação 

Física ofertado através do SPMRT, fui agraciado com novos aprendizados tanto na área 

profissional acadêmica quanto na vida pessoal, onde pude estabelecer novas relações 

interpessoais, conhecer municípios cuja realidade de sua sociedade é influenciada, dentre outras 

questões, pela precariedade de infraestrutura logística e tecnológica, bem como pelas 

dificuldades de acesso à internet e sobretudo, falta de acesso aos bens culturais disponíveis às 

sociedades mais urbanas ou situadas em locais de fácil deslocamento e comunicação. Pude 

ainda, comprovar embasado em teorias de autores de referência, que as relações interpessoais 

e a presença da afetividade nessas relações contribuem para a criação de um ambiente propício 

aos processos de ensino e de aprendizagem, onde a rede tecnológica e o respectivo sistema de 

educação criado no Estado do Amazonas é essencial para viabilizar a formação, porém por si 

só ele não garante o estabelecimento de relações necessárias a formação profissional e cidadã. 

Para tanto, as redes devem envolver os sujeitos, suas relações sociais e interativas. 

Com o término dessa pesquisa, tanto a pessoa, quanto o profissional da área de 

educação em tese se unem para uma atuação em um só sujeito, atento as competências inerentes 

a função docente, mas agora também preocupado com o outro sujeito dessa relação, o aluno, 

que passo a enxergar com outros olhos, com a percepção de que não devem ser sujeitos passivos 

no processo educacional e de que as questões que os afetam dentro e fora da sala de aula, 

influenciam em sua aprendizagem.  

Também agora ao término dessa jornada percebo o quão é importante a existência 

de iniciativas visando promover ou melhorar a educação pública de qualidade que atendam às 

necessidades e atentem para as características peculiares a cada região, como aqui 

especificamente o SPMRT que foi concebido para atuar segundo as características da Região 

Amazônica com barreiras geográficas naturais como seus inúmeros rios ou a grande área de 

mata virgem, de difícil acesso a localidades isoladas, com escassez de profissionais qualificados 

para desempenhar a atividade docente,  com infraestrutura tecnológica e logística precárias, 
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além dos poucos ou em alguns casos nenhum tipo de conexão à internet senão pela própria 

infraestrutura do SPMRT da UEA.   

Logo, o estudo sobre esse sistema com seus números expressivos no Estado do 

Amazonas na UEA e depois disseminado para a Secretaria Estadual de Educação do mesmo 

Estado serve como referência para outras regiões do país que apresentem similaridade aos 

fatores (características) já elencados. Isso significa que a análise aqui realizada pode ser 

contextualizada para outras investigações sobre o mesmo sistema com diferentes focos de 

pesquisa, da mesma forma como pode inspirar outros estudos sobre diferentes sistemas 

implantados no resto do país.  

Assim, ao término da pesquisa, pretendo divulgar junto a UEA os resultados 

alcançados e espero que estes contribuam para a melhoria dos processos de interação e 

fortalecimento das relações interpessoais no âmbito dos cursos ofertados através do SPMRT, 

para assim proporcionar ambientes propícios e necessários ao processo ensino aprendizagem e 

que a partir das observações feitas, que professores coordenadores, titulares e assistentes bem 

como alunos, reflitam sobre seus papéis nesse contexto para então mudarem suas formas de 

pensar e agir nessa ambiência sempre pensando no coletivo e na melhoria do processo 

formativo. Espero ainda que a UEA como gestora do SPMRT a partir dos dados apresentados, 

faça um esforço no sentido de implementar as sugestões aqui elencadas, sempre visando o 

aperfeiçoamento do sistema. 

Então, da mesma forma como iniciei a pesquisa com muitos questionamentos a 

respeito do SPMRT e que ao longo da pesquisa esses foram sendo sanados, termino a pesquisa 

com outros questionamentos como, por exemplo: será que o SPMRT da mesma forma como 

foi concebido e implantado no Estado do Amazonas serve como solução para se promover 

educação de qualidade pública em outras regiões do Brasil? Como adaptar a contextualização 

dessa proposta do sistema levando em conta as características tecnológicas disponíveis em 

outras regiões? O SPMRT sem a obrigatoriedade de lugar e horário para assistir as aulas ao 

vivo, requisitos necessários para ser considerado um curso na modalidade de EaD, perderia sua 

eficácia e não atenderia ao propósito de levar educação de qualidade a localidades separadas 

geograficamente?  Essas questões podem ser respondidas com outras pesquisas futuras, já em 

vista para outra etapa de minha carreira como docente, o Pós-Doutorado. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

ANEXO I – Roteiro da aula de Comunicação e Expressão ministrada no Curso de 

Licenciatura em Educação Física através do SPMRT 

 

                                                                                                  

Tempo Estratégia Descrição (Arte) 

13h20/13h25  

5’ 

Vh Abertura  

13h25/13h35 

10’ 

Apresentação 

da equipe 

 

13h35/14h10 

35’ 

Professor 1 

Arone 

Rodapé em alfa 

Unidade I: A linguagem, a língua e a fala 

Tema 01: A linguagem 

Objetivos: Definir linguagem. 

  Trecho do filme Monstros S.A. – cena dos 

passarinhos azuis.  

  Linguagem 

Qualquer manifestação compreensível de ideias e/ou 

sentimentos constitui linguagem. 

 

  Tipos de Linguagem 

Há linguagem em todas as relações humanas: 

 Verbal 

 Musical 

 Gestual 
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  Trecho do filme: Mentes Perigosas – cena que 

mostre aluno desinteressado na sala de aula. 

  Trecho do filme: Cidade de Deus que mostre a 

linguagem coloquial  

  Trecho da formatura do Proformar I em que o 

Reitor aparece falando somente na 2.ª pessoa 

(vós). 

  Linguagem  

Uso 

 Trocas de experiências. 

 Cooperações entre os indivíduos 

 Viabilização da vida em sociedade. 

  Linguagem  

Relação entre linguagem e saber 

 Produz saber. 

 Constrói-se pelo saber. 

 Proporciona condições para reprodução do 

saber. 

  Letra da música em legenda 

Monte Castelo - Renato Russo  

Ainda que eu falasse a língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.  

É só o amor, é só o amor. 

Que conhece o que é verdade. 

O amor é bom, não quer o mal. 

Não sente inveja ou se envaidece. 

O amor é o fogo que arde sem se ver. 

É ferida que dói e não se sente. 

É um contentamento descontente. 

É dor que desatina sem doer. 

Ainda que eu falasse a língua dos homens. 

E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 

É um não querer mais que bem querer. 

É solitário andar por entre a gente. 

É um não contentar-se de contente. 

É cuidar que se ganha em se perder. 

É um estar-se preso por vontade. 

É servir a quem vence, o vencedor; 
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É um ter com quem nos mata a lealdade. 

Tão contrário a si é o mesmo amor. 

Estou acordado e todos dormem todos dormem todos 

dormem. 

Agora vejo em parte. Mas então veremos face-a-

face. 

É só o amor, é só o amor. 

Que conhece o que é verdade. 

Ainda que eu falasse a língua dos homens. 

E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 

  Níveis da Linguagem 

 Culto/Padrão: rigor da normatização. 

 Coloquial/Popular: sem o rigor da 

normatização. 

14h10/14h35  

25’ 

 

P1/DL 

Arone 

 

Dinâmica Local 

1.”Traduza” para o nível culto da língua os textos a 

seguir: 

a) “Aí né, eu tarra lá incasa quando eles aparecero. 

Pegaro o cara dero, dero, dero nele, depois laragaro 

ele aí e fugiro” 

b) “Minina, ela tá arriada. Se deitou um pedaço e 

saiu só com a roupa do corpo” 

2. ”Traduza” para o nível coloquial os textos a 

seguir: 

a) “Caríssimo colega, se tu vires o professor 

Almerindo, dize-lhe que desejo falar-lhe algo” 

b) “Professor, preciso ausentar-me por um instante. 

Por obséquio, queira registrar minha presença a esta 

sessão de aula a fim de que eu não sofra dano 

acadêmico que prejudique minha aprovação.” 

Explique:  

É importante que o professor estabeleça uma 

linguagem realmente efetiva com a turma. Como 

ensinar sem levar em consideração a importância da 

linguagem?  

14h35/14h40 Retorno DL  
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5’  

 

 

 

Tempo Estratégia Descrição (Arte) 

14h40/15h20  

40’ 

Professor 2  

Almerindo 

Rodapé em alfa 

Unidade: A linguagem, a língua e a fala. 

Tema 01: A linguagem, a língua e a fala. 

Objetivos:   

 Definir língua e fala. 

 Diferençar língua e fala. 

  Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 

A língua portuguesa é o idioma oficial da República 

Federativa do Brasil. 

Artigo 13 

  Trecho de filme: “O povo brasileiro” – cena em que 

as pessoas aparecem sendo entrevistadas. 

  Língua 

Definição 

“[...] é todo o sistema de sons vocais por que se processa 

numa dada comunidade humana o uso da linguagem“. 

                      (Mattoso Câmara) 

  Trecho de filme de uma comunidade indígena onde 

haja diálogo ou ritual. 

  Língua  
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Características 

 Vive em permanente mutação,  

 Acompanha as mudanças da sociedade. 

 Envolve uma dimensão social. 

 

  Trecho de filme do tempo das cavernas, da idade 

média e atual. 

  Língua Portuguesa  

Princípios  

 Dimensões fônicas. 

 Dimensões morfológicas. 

 Dimensões sintáticas. 

 Dimensões semânticas. 

  Dimensões fônicas  

(F) Protótipo            

(V) Protótipo            

(F) Gratuito              

(V) Gratuito            

(F) Circuito 

(V) Circuito 

(F) Rubrica 

(V) Rubrica 

(F) Ruim 

(V) Ruim 

(F) Pudica 

(V) Pudica 

  Dimensões morfológicas  

Tenho receio de sua traição. 

 Tenho = verbo 

 receio = substantivo 

 de = preposição 

 sua = pronome 

 traição = substantivo 
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  Dimensões sintáticas  

Eu tenho receio de sua traição. 

 Eu = sujeito 

 tenho receio de sua traição = predicado 

 receio = complemento verbal 

 sua = de sua traição = complemento nominal 

  Dimensões semânticas 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico brado retumbante 

  Dimensões sintáticas  

As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado 

retumbante de um povo heroico. 

  Dimensões semânticas 

 “[...] convém entender que qualquer das ciências 

depende, para que seja compreendida plenamente, 

da capacidade de interpretação do aprendiz, do 

investigador”. 

  Língua padrão  

Desvio 

 Descontentamento do padrão linguístico. 

 Comunicação fora do contexto. 

 Nivelar a comunicação. 

  Fala  

Definição 

 Utilização individual da língua.  

 Não há língua sem fala, não há fala fora da 

língua. 

  Trecho do filme: “O Povo Brasileiro” – regionais 

da Amazônia, sudeste, sul, centro-oeste e nordeste. 

  Trecho do filme: O Auto da Compadecida – cena 

que mostre a maneira que a personagem fala. 

            Saudosa Maloca 

 Autor: Adoniran Barbosa 

Se o senhor num está lembrado 

dá licença de contá 

que aqui onde agora está 

esse adifício alto 

era uma casa velha 

um palacete  abandonado 
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foi aqui, seu moço 

que eu, mato grosso e o jóca 

construímos nossa maloca 

mais, um dia 

nem quero me lembrá 

veio os home 

co\'as ferramenta 

o dono mandô derrubá 

peguemu tudo a 

nossas coisas 

e fumos pro meio da rua 

apreciá  a demolição 

que tristeza que eu sentia 

cada tauba que caía 

doía no coração 

Mato Grosso quis gritá 

mas em cima eu falei: 

 

"os homes tá co’a razão 

nóis arranja outro lugá" 

só se conformemos 

quando Joca falô: 

"Deus dá o frio conforme o cobertor” 

e hoje nóis pega as páia 

nas grama do jardim 

e pra esquecê nóis 

cantemos assim: 

saudosa maloca, 

maloca querida 

din din donde nóis passemos 

dias feliz 

de nossa vida 

            Sou Brasileira / Lucinha Cabral  

Sou brasileira, sou caboquinha 

Da Pátria d’água com muito orgulho e farinha 

Sou poesia, Cunhã “Tambim” 

Disse o poeta maluco olho d’água pedaço de mim 

Sou Tainá, Igarapé balanço na rede,  viola no peito, 

leseira baré 
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Sou Curupira, sou caboquinha 

Antônio Pereira, Anibal Beça, Mariazinha 

Porto de lenha, sou boi-bumbá 

 

vila Santa Rita, sou Chico da Silva, sou Moronguetá 

Meu som também dá pra se dançar disse o Raízes são 

dois pra lá, dois pra cá Sou brasileira, brasileira, sou 

brasileira ...Brasileira 

  Fala 

Variantes linguísticas 

 De norte a sul, de leste a oeste, a língua é articulada 

como resultado das diferenças culturais, sociais, 

econômicas, etc. dessas regiões ou de comunidades 

linguísticas. 

15h20/15h45  

25’ 

 

P2 /DL 

Almerindo 

Dinâmica Local 

Releia o texto das páginas // e // sobre a língua e a fala, 

e defina cada uma delas. 

Identifique a “fala” existente no trecho da música Dia 

de Festa. 

Dia de Festa /Autor: Torrinho / Intérprete: Cínara 

Nery 

Borimbora, maninha 

Hoje é dia da Padroeira 

Vai ter bingo de frango assado 

E forró de dar olheira 

Vai ter caboca assim 

Arrequebrando as cadeira 

Que eu tenho até dó de mim 

Quando acabar a zoeira 

 

Borimbora, maninha 

Que o recreio tá aí na beira 

Bota o vestido rendado 

Cordão, anel e pulseira 

Que é pra ver se um moço bom 

Pra tua ilharga se esgueira 

15h45/15h50  Retorno DL  
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5’ 

15h50/16h10  

20’ 

Intervalo Clipe: Fernanda Porto & DJ Patife “Sambassim”  

4min 

 

Tempo Estratégia Descrição (Arte) 

16h10/16h50  

40’ 

Professor 3 

 Aline 

Rodapé em alfa 

Unidade I: A linguagem, a língua e a fala. 

Tema 02: Os elementos da comunicação  

Objetivo: Mostrar os elementos que estão presentes 

nas situações comunicativas. 

 

 

 Meu Caro Amigo  /  Chico Buarque 

Meu caro amigo me perdoe por favor 

Se não lhe faço uma visita 

Mas como agora apareceu um portador 

Mando notícias nesta fita 

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock’n roll 

Uns dias chove noutros dias bate sol 

Mas o que eu quero é lhe dizer  

Que a coisa aqui está preta 

Muita mutreta pra levar a situação  

Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 

Que a gente vai tomando que também sem a cachaça 
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Ninguém segura esse rojão 

Meu caro amigo eu não pretendo provocar 

Nem atiçar suas saudades 

Mas acontece que eu não posso me furtar 

A lhe contar as novidades 

É pirueta pra cavar o ganha-pão 

Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro 

E a gente vai fumando, que também sem um cigarro 

Ninguém segura esse rojão 

Meu caro amigo eu quis até telefonar  

Mas a tarifa não tem graça 

Eu ando aflito pra fazer você ficar 

A par de tudo que se passa  

Muita careta pra engolir a transação 

E a gente ta engolindo cada sapo no caminho 

E a gente vai se amando, que também sem um carinho 

Ninguém segura esse rojão 

Meu caro amigo eu bem queria lhe escrever 

Mas o correio andou arisco 

Se me permitem vou tentar lhe remeter  

Notícias frescas neste disco 

A Marieta manda um beijo para os seus 

Um beijo na família, na Cecília e nas crianças 

O Francis aproveita pra também mandar lembranças 

A todo o pessoal, adeus..... 

  Circuito de Comunicação 

                          Contexto  

Emissor              Mensagens                 Receptor 
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                             Canal 

                             Código  

  Animação da parada de ônibus em que as pessoas 

não conseguem fazer a leitura da placa. 

  Comunicação não-verbal 

 

16h50/17h15  

25’ 

P3 /DL 

Aline 

Dinâmica Local 

Identifique os elementos da comunicação existentes 

nos textos Chama o Aurélio e Léxico  

 

17h15/17h20 

5’ 

 

Retorno DL Respostas 

Texto: Chama o Aurélio 

Interlocutores:  

1. Prefeito de Bom Sucesso  

2. Ovídio de Abreu. 

  Respostas 

Emissor: Ovídio de Abreu 

Receptor: o prefeito 

  Respostas 

Informação Recebida: 

Bom Sucesso sofreria um tremor de terra capaz de 

quebrar pratos e copos. 

  Respostas 

Referente (mensagem enviada): 

“Movimento sísmico previsto essa região. Provável 

epicentro movimento telúrico sua cidade. Obséquio 

tomar providências logísticas cabíveis”. 

  Respostas 

 Código: língua portuguesa 

Canal: telegrama 
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17h20/17h30 

5’ 

Tira 

Dúvidas 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de Licenciatura em 

Educação Física ofertado através do SPMRT da UEA no município Cupuaçu. 

Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município 

Cupuaçu. 

Questões Qtde 

Caracterização dos sujeitos da pesquisa em relação ao uso das TDIC e a 

Internet em especial.   

1)    Qual o recurso mais utilizado para acessar a internet?   

a)     Celular 12 

b)     Tablete   

c)     Notebook 1 

d)     Smart TV   

2)     Qual a frequência de acesso à internet?   

a)     Diariamente 10 

b)     Uma vez por semana   

c)     Várias vezes ao dia 3 

d)     Não acessa   

3)     De qual local mais acessa a internet?   

a)     De casa 9 

b)     Do trabalho 1 

c)     Da universidade 3 

d)     Lan house   

4)     O acesso à internet geralmente é feito para?   

a)     Trabalho 2 

b)     Lazer 4 

c)     Estudo 7 

d)     Outros   

5)     Em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação -TDIC, como classifica seus conhecimentos?   

a)     Bom 10 

b)     Regular 2 

c)     Ótimo 1 

d)     Insuficiente   
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Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município 

Cupuaçu. 

Interação no âmbito do curso de Licenciatura em Educação Física   

1)     Que recurso mais utiliza para se comunicar com seus colegas de 

turma, professores e coordenação?    

a)     Correio eletrônico (e-mail) 1 

b)     Mensagem de texto via celular 3 

c)     Ligações telefônicas   

d)     Redes sociais 9 

2)     Para comunicação no âmbito do curso, que meios foram 

disponibilizados institucionalmente? (Múltipla escolha)   

a)     Tele centro   

b)     Grupos em redes sociais 4 

c)     Correio eletrônico (e-mail) 4 

d)     Nenhum meio foi institucionalizado 5 

3)     Considerando os meios disponibilizados para promover interação no 

âmbito do seu curso, como classifica?   

a)     Bom 9 

b)     Regular 3 

c)     Ótimo   

d)     Insuficiente 1 

    

Interação utilizando a plataforma IP.TV (na hora da aula)   

1)     Na hora em que está sendo ministrada a disciplina (hora da aula), 

você consegue se comunicar com os professores titulares através da 

plataforma IP.TV?   

a)     Sempre 8 

b)     Quase sempre 5 

c)     Quase nuca   

d)     Nunca   

2)     O tempo disponibilizado durante a aula para uso da plataforma para 

formulações de questionamentos é suficiente?   

a)     Sim 7 

b)     Não 3 

c)     Às vezes sim 2 

d)     Às vezes não 1 

3)     Seus questionamentos durante a aula são respondidos através da 

plataforma IP.TV?   

a)     Sim 8 

b)     Não   

c)     Quase sempre 5 

d)     Quase nunca   

4)     Quando seu município pede a vez para interagir na plataforma IP.TV 

ele é atendido?   

a)     Sempre 7 

b)     Nunca   
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Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município 

Cupuaçu. 

c)     Quase sempre 5 

d)     Quase nunca 1 

    

Intervenção do professor assistente (tutor local) no processo de interação   

1)     Os seus questionamentos são feitos diretamente aos professores que 

estão ministrando a disciplina pela TV?   

a)     Sim, sempre 3 

b)     Quase sempre 2 

c)     Não, faço meus questionamentos ao professor assistente e ele é quem se 

comunica com os professores titulares 8 

d)     Nunca   

2)     O professor assistente auxilia na mediação da interação com 

professores titulares e coordenação?   

e)     Sim, sempre 13 

f)      Nunca    

g)     Quase sempre   

h)     Quase nunca   

3)     Em relação a comunicação/atendimento com o professor assistente 

(tutor local), como se dá?   

a)     Somente na hora da aula 2 

b)     Existe horários de atendimento ao aluno   

c)     Está sempre disponível 11 

d)     Nunca está disponível   

4)     Em relação ao tempo disponibilizado pelo professor assistente para 

atendimento, como considera?   

a)     Suficiente 12 

b)     Mais que suficiente   

c)     Insuficiente   

d)     Razoável  1 

5)     Durante as interações com o professor assistente, ele consegue sanar 

suas dúvidas em relação ao conteúdo da disciplina que está sendo 

ministrada pelos professores titulares?   

a)     Sim, totalmente 3 

b)     Às vezes sim 9 

c)     Às vezes não 1 

d)     Nunca   

6)     Durante as interações com o professor assistente, ele consegue sanar 

suas dúvidas em relação as questões administrativas no âmbito do curso?   

a)     Sim, totalmente 6 

b)     Às vezes sim 7 

c)     Às vezes não   

c)     Nunca   

    

Interação com a coordenação pedagógica e administrativa do curso   
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Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município 

Cupuaçu. 

1)     Como as coordenações pedagógica e/ou administrativa se comunicam 

com as turmas sediadas nos municípios? (Múltipla escolha)   

a)     Indo ao município 5 

b)     Através do site da universidade 1 

c)     Através da direção da unidade acadêmica no município 3 

d)     Através da plataforma IP.TV 9 

2)     Se escolheu a alternativa “a” na questão anterior, como classifica a 

frequência dessas visitas?   

a)     Boa  6 

b)     Regular 2 

c)     Ótima    

d)     Insuficiente 1 

3)     Se escolheu a alternativa “b” na “1” questão, como classifica esse 

meio de comunicação?   

a)     Boa  5 

b)     Regular   

c)     Ótima   

d)     Insuficiente   

4)     Se escolheu a alternativa “c” na “1” questão, como classifica esse 

meio de comunicação?   

a)     Boa  3 

b)     Regular 1 

c)     Ótima   

d)     Insuficiente   

5)     Se escolheu a alternativa “d” na “1” questão, como classifica esse 

meio de comunicação?   

a)     Boa  6 

b)     Regular   

c)     Ótima   

d)     Insuficiente   

6)     Se escolheu mais de uma alternativa na “1” questão, como classifica 

os meios empregados para promover a interação no âmbito do curso?   

a)     Bom 13 

b)     Regular   

c)     Ótimo   

d)     Insuficiente   

    

Interação com professores titulares   

1)     Em relação a interação com professores titulares (que ministram as 

disciplinas), qual meio institucional é oferecido ao aluno?   

a)     Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA   

b)     Página da universidade    

c)     Chats na plataforma IP.TV 8 

d)     Fórum de discussão em alguma ferramenta apropriada   
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Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município 

Cupuaçu. 

e)     Nenhum dos meios é oferecido institucionalmente 1 

f)      E-mail 4 

2)     Se existe algum meio de interação promovida e incentivada pelos 

professores titulares, quais são eles? (Múltipla escolha)   

a)     Redes sociais genéricas (facebook, whatsapp, instagran) 6 

b)     Fórum de discussão em ferramenta apropriada   

c)     E-mail 6 

d)     Não há meios padronizados, para cada disciplina usa-se o que puder    1 

3)     Em relação a frequência de interações com os professores titulares, 

como classifica este processo?   

a)     Bom 9 

b)     Regular 2 

c)     Ótimo 1 

d)     Insuficiente 1 

    

A interação em relação ao seu desempenho acadêmico (aluno)   

1)     Em relação ao seu desempenho acadêmico e os processos de interação 

utilizados no âmbito do seu curso, como considera?   

a)     Bom 9 

b)     Regular 3 

c)     Ótimo 1 

d)     Insuficiente   

2)     Os processos de interação no âmbito do seu curso influenciam no seu 

desempenho acadêmico?   

a)     Sim, influenciam muito 11 

b)     Influenciam pouco  2 

c)     Influenciam parcialmente   

d)     Não influenciam   

3)     Nos estudos extra sala de aula (estudo dirigido), como você considera 

os momentos de interação com professor assistente e ou titular?   

a)     Importante 10 

b)     Muito importante 3 

c)     Sem importância   

d)     Pouco importante   

4)     Você costuma participar de grupos de estudos com que frequência?   

a)     Sempre 2 

b)     Nunca 3 

c)     Quase sempre 7 

d)     Quase nunca 1 

5)     Você considera que seu desempenho acadêmico melhora quando 

participa de grupos de estudos?   

a)     Melhora  7 

b)     Não melhora   

c)     Melhora muito 6 
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Questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município 

Cupuaçu. 

d)     Melhora pouco   

6)     As interações dentro dos grupos de estudo que você participa como 

ocorre?   

a)     Só existe interação de forma presencial, quando nos reunimos  3 

b)     Estudamos separadamente e só trocamos ideias e compartilhamos 

informações em grupos de redes sociais virtuais 3 

c)     Interagimos tanto presencialmente, quanto virtualmente 7 

d)     Nunca interagimos   

7)     Em relação as interações virtuais como se sente?   

a)     Totalmente à vontade 7 

b)     Parcialmente à vontade  4 

c)     Não se sente à vontade 2 

d)     Pouco à vontade    
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APÊNDICE B 

 

Apuração do questionário aplicado aos alunos num total de 13 (treze) do curso de 

Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT da UEA no município 

Cupuaçu 

a) Caracterização dos sujeitos da pesquisa em relação ao uso das TDIC e a Internet em 

especial. 

Questão 1: 13 (treze) alunos responderam que acessam a internet através de seus próprios 

aparelhos celulares e 1 (um) faz isso de seu notebook ou outros dispositivos.  

Questão 2: a frequência de acesso à internet é feita uma vez ao dia, assim responderam 10 (dez) 

dos alunos e 3 (três) o fazem várias vezes ao dia. 

Questão 3: quanto ao local mais frequente de acesso à internet, 9 (nove) alunos responderam 

que fazem de casa, 3 (três) o fazem das dependências da Universidade e 1 (um) o faz do seu 

local de trabalho.  

Questão 4: em relação aos motivos de acesso à internet, 2 (dois) alunos responderam que 

acessam para atividades relacionadas ao trabalho; 4 (quatro) acessam para fins de lazer e 7 

(sete), ou seja, mais da metade dos respondentes, acessam com a finalidade de estudo. 

Questão 5: em relação à classificação dos conhecimentos para uso das TDIC, a grande maioria, 

10 (dez) alunos, afirma que tem bom conhecimento;2 (dois) afirmam ter conhecimento regular 

e 1 (um) tem conhecimento ótimo. 

b) Processos de interação em geral no âmbito do curso 

Questão 1: em relação aos recursos mais utilizados para se comunicar no âmbito do curso, 9 

(nove) alunos afirmam fazer uso das redes sociais em geral e 3 (três) enviam mensagens de 

texto via SMS para outros alunos, professores e coordenadores, enquanto 1 (um) usa os correios 

eletrônicos com essa finalidade. 
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Questão 2: em relação aos meios de comunicação disponibilizados institucionalmente, 5 (cinco) 

alunos afirmam não haver nenhum meio disponibilizado institucionalmente, enquanto 8 (oito) 

afirmam que foi disponibilizado correio eletrônico e grupos em redes sociais como meios de 

comunicação institucional. 

Questão 3: sobre a qualidade dos meios disponibilizados institucionalmente para comunicação 

no âmbito do curso, 4 (quatro) afirmam que é regular ou insuficiente, no entanto, a grande 

maioria, 9 (nove), afirma ser bom ou regular. 

c) Processos de interação utilizando a plataforma IP.TV (na hora da aula). 

Questão 1: 8 (oito) alunos responderam que durante a aula conseguem se comunicar com os 

professores titulares, enquanto 5 (cinco) responderam que isso ocorre quase sempre. 

Questão 2: quanto ao tempo disponibilizado durante a aula para interagir via plataforma IP.TV, 

7 (sete) alunos afirmam que é suficiente; 3 (três) afirmam não ser suficiente o tempo reservado 

para tal prática, e os outros 3 (três) ficaram indecisos quanto ao tempo ser suficiente ou não. 

Questão 3: 8 (oito) alunos afirmam que seus questionamentos são sanados através da plataforma 

IP.TV na hora da aula, enquanto 5 (cinco) afirmam que isso acontece quase sempre, mas nem 

toda vez. 

Questão 4: 7 (sete) alunos afirmam que sempre ou quase sempre que seu município pede a vez 

para interagir via plataforma IP.TV, é atendido, e 6 (seis) afirmam que isso nunca acontece. 

d) Intervenção do professor assistente (tutor local) nos processos de interação. 

Questão 1: 8 (oito) alunos informaram que seus questionamentos passam pelo professor 

assistente e ele faz os questionamentos pela plataforma IP.TV, enquanto 5 (cinco) preferem 

interagir pessoalmente com os professores titulares via plataforma. 

Questão 2: todos os 13 (treze) alunos afirmam que o professor assistente é o mediador nas 

relações com os professores titulares e a Coordenação do Curso.  

Questão 3: quanto à disponibilidade do professor assistente para atendimento ao aluno, 11 

(onze) afirmam que ele está sempre disponível, enquanto 2 (dois) afirmam que ele somente está 

disponível na hora da aula. 

Questão 4: quanto ao tempo disponibilizado pelo professor assistente para atendimento ao 

aluno, 12 (doze) consideram suficiente e 1 (um) considera razoável. 
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Questão 5: 9 (nove) alunos afirmam que, às vezes, o professor assistente consegue sanar as 

dúvidas referentes à disciplina que está sendo ministrada, enquanto 3 (três) afirmam que ele 

consegue sanar totalmente e 1 (um) respondeu que, às vezes, não consegue. 

Questão 6: em relação às questões administrativas, os alunos encontram-se praticamente 

divididos: 7 (sete) afirmam que o professor assistente, às vezes, consegue resolver as 

pendências ou mediá-las junto à Coordenação, enquanto 6 (seis) disseram que ele faz isso 

totalmente. 

e) Interação entre alunos e Coordenação Pedagógica e Administrativa do curso. 

Questão 1: em relação à forma como a Coordenação mais se comunica com a turma no 

município, 9 (nove) alunos responderam que, em primeiro lugar, fazem isso utilizando a 

plataforma IP.TV; 5 (cinco) responderam que vão ao município em visitas agendadas; 3 (três) 

afirmam que isso acontece através da direção da unidade acadêmica no município e 1 (um) 

respondeu que isso acontece através do site da Universidade. 

Questões 2, 3, 4, e 5 fazem referência às opções escolhidas na questão 1 desse quesito e, quem 

disse que a coordenação se comunica com a turma através da plataforma IP.TV ou indo ao 

município, classificam como boa a frequência dessas interações. Enquanto as opções, através 

do site da Universidade e através da direção da unidade acadêmica no município, classificam 

como regular essas frequências. 

Questão 6: 13 (treze) alunos classificam como bons os meios utilizados para promover interação 

no âmbito do curso. 

f) Interação aluno e professores titulares. 

Questão 1: em relação aos meios para promover interação com os professores titulares, 8 (oito) 

alunos informaram que o chat via plataforma IP.TV é o meio mais utilizado, seguido de e-mail 

com 4 (votos) e 1 (um) afirma que nenhum meio é oferecido institucionalmente. 

Questão 2: 12 (doze) alunos afirmam que as redes sociais genéricas e os e-mails são os canais 

mais incentivados por parte dos professores titulares para interação e 1 (um) afirma que não há 

padronização e então usa-se o que puder. 

Questão 3: 9 (nove) alunos classificam como sendo boa a frequência com que os professores 

titulares interagem com a turma, enquanto 2 (dois) acham regular e 2 (dois) acham ótimo ou 

insuficiente. 
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g) Interação aluno x aluno, em relação ao seu desempenho acadêmico. 

Questão 1: 9 (nove) alunos classificam como sendo bom seu desempenho acadêmico em relação 

aos meios de interação utilizados no âmbito do curso; 1 (um) considera ótimo seu desempenho, 

enquanto 3 (três) consideram regular. 

Questão 2: 11 (onze) alunos afirmam que seu desempenho acadêmico está diretamente 

relacionado aos processos de interação promovidos em seu curso e 2 (dois) afirmam que 

influencia pouco. 

Questão 3:10 (dez) alunos classificam importante e 3 (três) classificam como muito importante 

os momentos de interação com o professor assistente para seu desempenho acadêmico. 

Questão 4: sempre participa de grupos de estudo, 2 (dois) alunos; quase sempre, 7 (sete); nunca, 

3 (três) e quase nunca 1 (um). 

Questão 5: 7 (sete) alunos afirmam que seu desempenho acadêmico melhora quando participam 

de grupos de estudo e 6 (seis) afirmam que melhora muito. 

Questão 6: quanto às maneiras de interações dentro dos grupos de estudo, 7 (sete) alunos 

afirmam que ocorre tanto presencialmente quanto virtualmente, enquanto o restante, 6 (seis) 

alunos, afirma que estuda separadamente e só troca ideias dentro dos grupos em redes sociais, 

ou que só existe interação de forma presencial quando se reúnem. 

Questão 7: 11 (onze) alunos afirmam que se sentem totalmente ou parcialmente à vontade, 

enquanto 2 (dois) não se sentem à vontade em participar das interações virtuais.   

É importante ressaltar que, em alguns tópicos, os índices não somam o total de 13 

(treze) alunos, podendo ultrapassar esse valor, e isso se justifica por conta das questões de 

múltipla escolha. 
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APÊNDICE C 

 

Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de Licenciatura 

em Educação Física ofertado através do SPMRT da UEA no município Açaí. 

Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município Açaí 

Questões Qtde 

Caracterização dos sujeitos da pesquisa em relação ao uso das TDIC e a 

Internet em especial.   

1)     Qual o recurso mais utilizado para acessar a internet?   

a)     Celular 25 

b)     Tablete 1 

c)     Notebook 2 

d)     Smart TV   

2)     Qual a frequência de acesso à internet?   

a)     Diariamente 17 

b)     Uma vez por semana 2 

c)     Várias vezes ao dia 9 

d)     Não acessa   

3)     De qual local mais acessa a internet?   

a)     De casa 26 

b)     Do trabalho 2 

c)     Da universidade   

d)     Lan house   

4)     O acesso à internet geralmente é feito para?   

a)     Trabalho 1 

b)     Lazer 13 

c)     Estudo 9 

d)     Outros 5 

5)     Em relação ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação -TDIC, como classifica seus conhecimentos?   

a)     Bom 17 

b)     Regular 6 

c)     Ótimo 4 

d)     Insuficiente 1 

    

Interação no âmbito do curso de Licenciatura em Educação Física   

1)     Que recurso mais utiliza para se comunicar com seus colegas de 

turma, professores e coordenação?    

a)     Correio eletrônico (e-mail) 2 

b)     Mensagem de texto via celular 11 

c)     Ligações telefônicas 4 

d)     Redes sociais 11 
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Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município Açaí 

2)     Para comunicação no âmbito do curso, que meios foram 

disponibilizados institucionalmente? (Múltipla escolha)   

a)     Tele centro 1 

b)     Grupos em redes sociais 11 

c)     Correio eletrônico (e-mail) 14 

d)     Nenhum meio foi institucionalizado 7 

3)     Considerando os meios disponibilizados para promover interação no 

âmbito do seu curso, como classifica?   

a)     Bom 20 

b)     Regular 1 

c)     Ótimo 5 

d)     Insuficiente 2 

    

Interação utilizando a plataforma IP.TV (na hora da aula)   

1)     Na hora em que está sendo ministrada a disciplina (hora da aula), 

você consegue se comunicar com os professores titulares através da 

plataforma IP.TV?   

a)     Sempre 19 

b)     Quase sempre 6 

c)     Quase nuca 3 

d)     Nunca   

2)     O tempo disponibilizado durante a aula para uso da plataforma para 

formulações de questionamentos é suficiente?   

a)     Sim 14 

b)     Não 2 

c)     Às vezes sim 7 

d)     Às vezes não 2 

3)     Seus questionamentos durante a aula são respondidos através da 

plataforma IP.TV?   

a)     Sim 15 

b)     Não   

c)     Quase sempre 11 

d)     Quase nunca 2 

4)     Quando seu município pede a vez para interagir na plataforma IP.TV 

ele é atendido?   

a)     Sempre 16 

b)     Nunca   

c)     Quase sempre 11 

d)     Quase nunca 1 

    

Intervenção do professor assistente (tutor local) no processo de interação   

1)     Os seus questionamentos são feitos diretamente aos professores que 

estão ministrando a disciplina pela TV?   

a)     Sim, sempre 6 

b)     Quase sempre 5 
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Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município Açaí 

c)     Não, faço meus questionamentos ao professor assistente e ele é quem se 

comunica com os professores titulares 17 

d)     Nunca   

2)     O professor assistente auxilia na mediação da interação com 

professores titulares e coordenação?   

e)     Sim, sempre 17 

f)      Nunca    

g)     Quase sempre 11 

h)     Quase nunca   

3)     Em relação a comunicação/atendimento com o professor assistente 

(tutor local), como se dá?   

a)     Somente na hora da aula 9 

b)     Existe horários de atendimento ao aluno 5 

c)     Está sempre disponível 14 

d)     Nunca está disponível   

4)     Em relação ao tempo disponibilizado pelo professor assistente para 

atendimento, como considera?   

a)     Suficiente 16 

b)     Mais que suficiente 1 

c)     Insuficiente 1 

d)     Razoável  10 

5)     Durante as interações com o professor assistente, ele consegue sanar 

suas dúvidas em relação ao conteúdo da disciplina que está sendo 

ministrada pelos professores titulares?   

a)     Sim, totalmente 10 

b)     Às vezes sim 15 

c)     Às vezes não 3 

d)     Nunca   

6)     Durante as interações com o professor assistente, ele consegue sanar 

suas dúvidas em relação as questões administrativas no âmbito do 

curso?   

a)     Sim, totalmente 10 

b)     Às vezes sim 14 

c)     Às vezes não 4 

c)     Nunca   

    

Interação com a coordenação pedagógica e administrativa do curso   

1)     Como as coordenações pedagógica e/ou administrativa se comunicam 

com as turmas sediadas nos municípios? (Múltipla escolha)   

a)     Indo ao município 18 

b)     Através do site da universidade 8 

c)     Através da direção da unidade acadêmica no município   

d)     Através da plataforma IP.TV 21 

2)     Se escolheu a alternativa “a” na questão anterior, como classifica a 

frequência dessas visitas?   
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Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município Açaí 

a)     Boa  9 

b)     Regular 5 

c)     Ótima    

d)     Insuficiente 7 

3)     Se escolheu a alternativa “b” na “1” questão, como classifica esse 

meio de comunicação?   

a)     Boa  5 

b)     Regular 3 

c)     Ótima 1 

d)     Insuficiente 1 

4)     Se escolheu a alternativa “c” na “1” questão, como classifica esse 

meio de comunicação?   

a)     Boa  2 

b)     Regular 1 

c)     Ótima   

d)     Insuficiente 2 

5)     Se escolheu a alternativa “d” na “1” questão, como classifica esse 

meio de comunicação?   

a)     Boa  10 

b)     Regular 6 

c)     Ótima 2 

d)     Insuficiente 2 

6)     Se escolheu mais de uma alternativa na “1” questão, como classifica 

os meios empregados para promover a interação no âmbito do curso?   

a)     Bom 17 

b)     Regular 8 

c)     Ótimo 2 

d)     Insuficiente 1 

    

Interação com professores titulares   

1)     Em relação a interação com professores titulares (que ministram as 

disciplinas), qual meio institucional é oferecido ao aluno?   

a)     Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVEA 1 

b)     Página da universidade    

c)     Chats na plataforma IP.TV 24 

d)     Fórum de discussão em alguma ferramenta apropriada   

e)     Nenhum dos meios é oferecido institucionalmente   

f)      E-mail 3 

2)     Se existe algum meio de interação promovida e incentivada pelos 

professores titulares, quais são eles? (Múltipla escolha)   

a)     Redes sociais genéricas (facebook, whatsapp, instagran) 7 

b)     Fórum de discussão em ferramenta apropriada 1 

c)     E-mail 14 

d)     Não há meios padronizados, para cada disciplina usa-se o que puder    10 
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Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município Açaí 

3)     Em relação a frequência de interações com os professores titulares, 

como classifica este processo?   

a)     Bom 14 

b)     Regular 10 

c)     Ótimo 3 

d)     Insuficiente 1 

    

A interação em relação ao seu desempenho acadêmico (aluno)   

1)     Em relação ao seu desempenho acadêmico e os processos de interação 

utilizados no âmbito do seu curso, como considera?   

a)     Bom 18 

b)     Regular 9 

c)     Ótimo 1 

d)     Insuficiente   

2)     Os processos de interação no âmbito do seu curso influenciam no seu 

desempenho acadêmico?   

a)     Sim, influenciam muito 11 

b)     Influenciam pouco  5 

c)     Influenciam parcialmente 11 

d)     Não influenciam 1 

3)     Nos estudos extra sala de aula (estudo dirigido), como você considera 

os momentos de interação com professor assistente e ou titular?   

a)     Importante 21 

b)     Muito importante 6 

c)     Sem importância 1 

d)     Pouco importante   

4)     Você costuma participar de grupos de estudos com que frequência?   

a)     Sempre 1 

b)     Nunca 4 

c)     Quase sempre 14 

d)     Quase nunca 9 

5)     Você considera que seu desempenho acadêmico melhora quando 

participa de grupos de estudos?   

a)     Melhora  18 

b)     Não melhora 3 

c)     Melhora muito 5 

d)     Melhora pouco 2 

6)     As interações dentro dos grupos de estudo que você participa como 

ocorre?   

a)     Só existe interação de forma presencial, quando nos reunimos  16 

b)     Estudamos separadamente e só trocamos ideias e compartilhamos 

informações em grupos de redes sociais virtuais 2 

c)     Interagimos tanto presencialmente, quanto virtualmente 8 

d)     Nunca interagimos 2 

7)     Em relação as interações virtuais como se sente?   
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Questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física Ofertado através do SPMRT no município Açaí 

a)     Totalmente à vontade 8 

b)     Parcialmente à vontade  13 

c)     Não se sente à vontade 2 

d)     Pouco à vontade  5 
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APÊNDICE D 

 

Apuração do questionário aplicado aos alunos num total de 28 (vinte e oito) do curso de 

Licenciatura em Educação Física ofertado através do SPMRT da UEA no município Açaí 

 

a) Caracterização dos sujeitos da pesquisa em relação ao uso das TDIC e a Internet em 

especial. 

Questão 1: 25 (vinte e cinco) alunos usam o celular para acessar a internet, enquanto 2 (dois) o 

fazem através de Notebooks e 1 (um) utiliza tablet.  

Questão 2: Em relação à frequência de acesso à internet, 17 (dezessete) alunos acessam 

diariamente; 9 (nove) o fazem diariamente e várias vezes ao dia, enquanto 2 (dois) acessam 

uma vez por semana.  

Questão 3: 26 alunos acessam a internet de casa, enquanto 2 (dois) o fazem do local de trabalho. 

Questão 4: Quanto à finalidade de acesso à internet, 13 (treze) alunos responderam que acessam 

para o lazer; 10 (dez) acessam para atividades de trabalho ou outros, e 5 (cinco) o fazem com a 

finalidade de estudo.  

Questão 5: 21 (vinte e um) alunos responderam que têm ótimos ou bons conhecimentos em 

relação às TDIC, enquanto 7 (sete) têm conhecimentos regulares ou insuficientes. 

b) Processos de interação em geral no âmbito do curso 

Questão 1: 11 (onze) alunos afirmam que os recursos mais utilizados para a comunicação no 

âmbito do curso são as mensagens de texto via celular, empatada com as redes sociais; 2 (dois) 

usam os correios eletrônicos e 4 (quatro) se comunicam através de ligações telefônicas. 

Questão 2: Quanto aos meios de comunicação disponibilizados institucionalmente, 7 (sete) 

alunos afirmam que nenhum meio foi institucionalizado; 14 (quatorze) dizem que os correios 

eletrônicos foram os meios institucionalizados; 11 (onze) afirmam que foram as redes sociais, 

e 1 (um) afirma que foram os tele centros. 
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Questão 3: Em relação à classificação dos meios de comunicação disponibilizados no âmbito 

do curso, 25 (vinte e cinco) alunos afirmam ser ótimo ou bom e 3 (três) afirmam ser regular ou 

insuficiente. 

c) Processos de interação utilizando a plataforma IP.TV (na hora da aula). 

Questão 1: 19 (dezenove) alunos afirmam que conseguem se comunicar na hora da aula com os 

professores titulares utilizando a plataforma IP.TV, enquanto 9 (nove) afirmam que quase nunca 

conseguem ou nunca.   

Questão 2: 14 (quatorze) alunos afirmam que o tempo disponibilizado para uso da plataforma 

IP.TV é suficiente, 9 (nove) dizem que às vezes sim, e às vezes não e 2 (dois) afirmam que não 

é suficiente.  

Questão 3: 15 (quinze) alunos afirmam que seus questionamentos são respondidos através da 

plataforma IP.TV, já 13 (treze) afirmam que isso ocorre quase nunca ou nunca. 

Questão 4:16 (dezesseis) afirmam que toda vez que seu município pede a vez para interagir 

através da plataforma IP.TV são atendidos, enquanto 12 (doze) afirmam que isso acontece 

quase nunca ou nunca. 

d) Intervenção do professor assistente (tutor local) nos processos de interação. 

Questão 1: 17 (dezessete) alunos afirmam que fazem seus questionamentos ao professor 

assistente e ele é quem interage com os professores titulares, já 11 (onze) afirmam que 

interagem sempre ou quase sempre diretamente com os professores titulares.  

Questão 2: 17 (dezessete) alunos afirmam que o professor assistente auxilia sempre na 

mediação com professores titulares e coordenação e 11 (onze) afirmam que isso não acontece 

sempre. 

Questão 3: 14 (quatorze) afirmam que o professor assistente está sempre disponível; 9 (nove) 

afirmam que o atendimento ocorre somente na hora da aula e 5 (cinco) dizem que existe horário 

de atendimento ao aluno. 

Questão 4: 17 (dezessete) alunos afirmam que o tempo disponibilizado pelo professor assistente 

para atendimento ao aluno é suficiente ou mais que suficiente, 10 (dez) afirmam ser razoável e 

1 (um) acha insuficiente. 
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Questão 5: 10 (dez) alunos afirmam que o professor consegue sanar totalmente seus 

questionamentos em relação ao conteúdo que está sendo ministrado pelos professores titulares, 

enquanto 15 (quinze) afirmam que isso às vezes acontece, e 3 (três) que isso às vezes não 

acontece. 

Questão 6: 18 (dezoito) alunos afirmam que o professor assistente às vezes sim e às vezes não 

consegue ajudá-los a sanar questões no âmbito administrativo, enquanto 10 (dez) afirmam que 

o professor assistente os ajuda totalmente.  

e) Interação entre alunos e Coordenação Pedagógica e Administrativa do curso. 

Questão 1: 21 (vinte e um) alunos afirmam que os meios utilizados para comunicação no âmbito 

do curso são através da plataforma IP.TV e indo ao município com 18 (dezoito) votos, enquanto 

8 (oito) afirmam que o fazem através do site da Universidade. 

Questão 2, 3, 4, e 5 desse quesito: fazem referência às opções escolhidas na questão 1 do mesmo 

quesito e, quem disse que a Coordenação se comunica com a turma através da plataforma IP.TV 

ou indo ao município, classificam como boa a frequência dessas interações. Enquanto as 

opções, através do site da Universidade e através da direção da unidade acadêmica no 

município, classificam como regular essas frequências.  

Questão 6: 19 (dezenove) alunos afirmam que os meios empregados para promover interação 

no âmbito do curso são ótimos ou bons e 9 (nove) afirmam ser regular ou insuficiente.  

f) Interação aluno e professores titulares. 

Questão 1: 24 (vinte e quatro) alunos afirmam que o meio disponibilizado institucionalmente 

para interagir com os professores titulares é a plataforma IP.TV e 4 (quatro) afirmam que são 

os correios eletrônicos ou o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. 

Questão 2: 14 (quatorze) alunos afirmam que os correios eletrônicos são os meios mais 

utilizados e incentivados para interagir com os professores titulares, seguido das redes sociais 

com 10 (dez) alunos, fórum de discussão com 1 (um), já 7 (sete) alunos afirmam que não há 

meios padronizados e para cada disciplina usa-se o que puder.  

Questão 3: 17 (dezessete) alunos afirmam que a frequência das interações com os professores 

titulares é ótima ou boa, enquanto 11 (onze) afirmam ser regular ou insuficiente. 

g) Interação aluno x aluno, em relação ao seu desempenho acadêmico. 
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Questão 1: 19 (dezenove) alunos consideram que os processos de interação utilizados no âmbito 

do curso em relação ao seu desempenho acadêmico são bons ou ótimos e 9 (nove) afirmam ser 

regular. 

Questão 2: 11 (onze) alunos consideram que os processos de interação no âmbito do curso 

influenciam muito e de igual quantitativo, 11 (onze) afirmam que influencia parcialmente, 

seguido de 5 (cinco) que afirmam que influencia pouco e 1 (um) que diz que não influencia. 

Questão 3: Em relação aos estudos extra sala de aula, 27 (vinte e sete) alunos afirmam serem 

importantes ou muito importantes os momentos de interação com os professores titulares ou 

assistentes e 1 (um) afirma não ter importância. 

Questão 4: 15 (quinze) alunos afirmam que quase sempre ou sempre participam de grupos de 

estudo, 9 (nove) afirmam que isso quase nunca acontece, 4 (quatro) afirmam que isso nunca 

acontece. 

Questão 5: 23 (vinte e três) afirmam que quando participam de grupos de estudo, seu 

desempenho acadêmico melhora ou melhora muito, enquanto 2 (dois) afirmam que melhora 

pouco e para 3 (três), não melhora em nada.   

Questão 6: Em relação às interações quando participam de grupos de estudo, 16 (dezesseis) 

alunos afirmam que isso só ocorre quando se reúnem de forma presencial; 8 (oito) afirmam que 

isso ocorre tanto presencial quanto virtualmente; 2 (dois) afirmam que estudam separadamente 

e trocam ideias virtualmente e 2 (dois) afirmam que nunca interagem. 

Questão 7: Em relação às interações virtuais, 21 (vinte e um) se sentem à vontade ou 

parcialmente à vontade, já 5 (cinco) se sentem pouco à vontade, enquanto 2 (dois) não se sentem 

à vontade. 

 


