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RESUMO
A educação a distância (EAD) tem sido uma realidade na formação de professores através da
oferta de diversos cursos de licenciaturas por todo o Brasil, possibilitando o crescimento de
ingressantes ao ensino superior por estudantes de regiões mais afastadas das grandes capitais.
A essa modalidade atribui-se um valor social ao tempo que possibilita a democratização do
ensino por meio da inclusão à cidadania. A vida dos alunos do interior, que almejam a
formação superior na área docente, é o objeto de estudo desta pesquisa, através da qual será
enfatizada a história de vida de 76 alunos, desde o período em que realizaram o ingresso à
universidade até a obtenção do nível superior através da EAD, uma modalidade de grande
valor social. O estudo reflete sobre o ensino superior no contexto da globalização, a
importância da ação dessa modalidade de ensino e a manifestação dela por meio do curso de
Letras Português/ Espanhol na formação desses 76 professores, assim como a visão dos
alunos que participaram desta formação, especialmente na interpretação das etapas vividas no
curso através da análise dos memoriais. O projeto de pesquisa foi realizado no Estado de
Sergipe, no município de Porto da Folha, localizado a 190 km da capital Aracaju, onde os
alunos cursaram Letras Português/ Espanhol na modalidade EAD. O acesso ao curso se deu
através da parceria entre a Universidade Tiradentes (Unit) e a Secretaria de Estado da
Educação (SEED) que financiou 100% do curso para os alunos. Por meio da investigação in
loco, documental, bibliográfica e dos memoriais, se desenvolveram as observações,
entrevistas, oficinas e depoimentos, e se procurou conhecer um pouco mais sobre o cotidiano
dos alunos e os temas abordados nesta pesquisa. Com isso dá-se visibilidade da contribuição
da EAD, como forma de democratização e emancipação social de cidadãos de regiões
distantes, como no sertão de Porto da Folha, a qual pode ajudar a compreender e valorizar a
inclusão à diversidade a partir dos saberes construídos nessa experiência.
Palavras-chave: Ensino Superior. EAD. Letras Português/ Espanhol. Formação de
Professores. Porto da Folha.

RESUMEN
La Educación a distancia (EAD) ha sido una realidad en la formación de profesores a través
de la ofrenda de diversos cursos de licenciaturas por todo Brasil, posibilitando el crecimiento
de ingresantes a la enseñanza superior por estudiantes de regiones más alejadas de las grandes
capitales. A esa modalidad se atribuye un valor social al tiempo que posibilita la
democratización de la enseñanza por medio de la inclusión a la ciudadanía. La vida de los
alumnos del interior, que desean la formación superior en el área de enseñanza, es el objeto de
estudio de esta pesquisa, a través de la cual será enfatizada la historia de vida de 76 alumnos,
desde el período en que realizaron el ingreso a la universidad hasta la obtención del nivel
superior a través de la EAD, una modalidad de gran valor social. Se reflejará sobre la
enseñanza superior en el contexto de la globalización, la importancia de la acción de esta
modalidad y la manifestación de ella a través del curso de Letras Portugués/ Español en la
formación de esos 76 profesores, así como la visión de los alumnos que participaron de esta
formación, especialmente en la interpretación de las etapas vividas en el curso por medio de
los memoriales. El proyecto de pesquisa fue realizado en el Estado de Sergipe, en El interior
de Porto da Folha, localizado a 190 km de la capital Aracaju, donde los alumnos cursaron
Letras Portugués/ Español en la modalidad EAD, dentro de los cuales traen perfiles
diferenciados. El acceso al curso ocurrió a través del convenio entre la Universidad Tiradentes
(Unit) e la Secretaria de Estado de Educación (SEED) donde este financió 100% del curso
para los alumnos, que quedaron exentos del pagamento desde el inicio hasta el término del
curso. A través de la investigación, in loco, documental, bibliográfica e de los memoriales, se
desarrollaron las observaciones, encuestas, talleres y declaraciones, donde se buscó conocer
un poco más sobre el cotidiano de los alumnos y los temas abordados en esta pesquisa. Con
eso se pude ver la contribución de la EAD, como forma de democratización y emancipación
social de ciudadanos de regiones lejanas, como el sertón de Porto da Folha, la cual puede
ayudar a comprender y valorar la inclusión a la diversidad a partir de los saberes construidos
en esa experiencia.
Palabras-claves: Enseñanza Superior. EAD. Letras Portugués/ Español. Formación de
Profesores. Porto da Folha.
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