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Resumo:  
O artigo tem como objeto o Ensino à Distância oferecida pela Universidade Tiradentes, na 
cidade de Nossa Senhora da Glória, no intuito de analisar a EaD dessa instituição, no sertão 
sergipano, nos anos de 2006 a 2010. Através da pesquisa bibliográfica, documentos e da 
metodologia da história oral, principalmente durante as entrevistas foi possível visualizar a 
quebra do preconceito quando a EaD e a expansão dessa modalidade de ensino que 
gradativamente tem conquistado seu espaço na “Capital do Sertão”. A credibilidade veio 
depois da formação das primeiras turmas.  A cidade tornou-se palco de estudantes 
universitários da redondeza. A presença do Pólo colaborou e continua incentivando o 
crescimento educacional da população sertaneja, qualificando a mão de obra, além de trazer 
desenvolvimento para a cidade, ativando o comércio e o processo de povoação. 
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ABSTRACT 

The article is about the Distance Learning offered by the University Tiradentes, in the  
Nossa Senhora da Glória town in order to analyze the DL of this institution in the interior of 
Sergipe, from 2006 to 2010. Through literature, documents and oral history methodology, 
especially during the interviews was possible to visualize the breakdown of prejudice when 
the DL and expansion of this type of education that has gradually conquered its space in the 
"Capital of the Hinterland." The credibility came after the formation of the first classes. The 
city became the scene of college students from the area. The presence of the Polo 
collaborated and continues to encourage the educational growth of the people of the region, 
qualifying the workforce, and bring development to the city, enabling trade and settlement 
process. 
Keywords: Sertão; EAD; University Tiradentes. 

 
 

 
A expansão do Ensino a distância  

O ensino a distância é uma modalidade que vem desenvolvendo um papel importante 

no cenário mundial. Milhares de pessoas tem realizado o sonho de gradua-se através desta 

modalidade que gradativamente tem conquistado espaço e aceitabilidade. Esse sistema de 

ensino tem desenpenhado um papel significativo no processo de expansão do nível superior 

no Brasil. Historicamente a fundação das Universidades em terra brasileira se deu 

tardiamente. Segundo Cunha (2003), o rei de Portugal nunca teve interesse de estabelecer 

essas instituições de ensino na América Portuguesa, diferente das terras colonizadas pelos 

espanhois que instalou as universidades em suas colônias no século XVI.     

Como vimos, desde 1808 o ensino superior no Brasil foi ministrado em 
estabelecimentos isolados, oferecendo cursos explicitamente profissionais, 
especialmente em Direito, Medicina e Engenharia. Nenhuma instituição com 
status de universidade existiu no período colonial nem no imperial. Durante 
todo este último período, dezenas de propostas de criação de universidades 
foram feitas, nenhuma tendo sucesso. Na última fala do trono, o imperador 
Pedro II anunciou o propósito de criar duas universidades, uma no sul outra 
no norte do país. Mas a República retardou muito a criação de universidades, 
devido à rejeição dos positivistas a tal instituição. (CUNHA, 2003, p.161). 

Durante séculos os filhos da elite foram enviados ao exterior para fazer um curso de 

nível superior. Geralmente se tornavam advogados, médicos ou engenheiros. Sendo assim, a 

maioria dos brasileiros, desprovidos de condições financeiras não podiam formar seus filhos 

nessas instituições, já que era muito caro mantê-los na Europa. No início do século XX, 
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ocorreram várias tentativas de criar universidades no Brasil, mas segundo Cunha, (2003) a 

única instituição de ensino superior do Brasil que assumiu duradouramente o status de 

universidade foi criada em 1920, no Rio de Janeiro.  

A nova universidade resultou da reunião das faculdades federais de 
Medicina e de Engenharia (descedentes das cátedras criadas em 1808 be 
1810), e de uma faculdade de Direito, resultado da fusão e da federalização 
de duas instituições privadas existentes na capital do país... O procedimento 
utilizado para a constituição da Universidade do Rio de Janeiro foi 
paradigmático para as que vieram depois dela: a reunião de faculdades 
profissionais preexistentes. (CUNHA, 2003, p.163). 

 

Em meados do século XX, ocorreu o avanço de instituições que ofereciam o nível 

superior no Brasil. O processo de expansão permitiu aos brasileiros ter acesso ao curso 

superior, mas naquele momento poucas pessoas poderiam pleitear as vagas nas universidades, 

já que nem todos tinham o ensino secundário, a maioria da população era analfabeta, 

principalmente no nordeste brasileiro. Mas a presença de cursos superiores nas várias 

Províncias do Brasil estimulou a juventude a realizar o curso secundário, no objetivo de 

conquistar uma vaga na universidade.  

No final do século XX e início do século XXI, as universidades através da Educação 

à Distância provocaram o expansionismo dos cursos superiores em todo o país, mediada pelo 

avanço da informática. A tecnologia tem sido uma ferramenta importante e indispensável 

nessa modalidade para levar aos lugares mais longiguos o conhecimento formal. Apesar da 

facilidade da EAD, muitas estudantes sentem dificuldades parar se habituar, já que faz 

necessário o domínio da informática. Por isso, várias instituiçães que trabalham com essa 

modalidade educacional investem no ambiente virtual para atender a falta do professor 

presencial, no intuito de criar ferramentas que auxiliem o ensino-aprendizagem e 

acompanhem o desempenho do aluno.      

Conforme Nunes (1993-1994) é comum conceituar a educação à distância a 
partir de referências da educação convencional desenvolvida com a presença 
física de professores e alunos em um mesmo espaço segundo determinada 
abordagem educacional. Keegan (1991) analisa os conceitos atribuídos à 
EAD por autores que estudam essa modalidade educacional sob ângulos 
diversos, evidenciando que alguns se embasam nas características 
comunicacionais, outros na organização dos cursos, e há ainda aqueles que 
analisam a separação física entre alunos e professores ou o tipo de suporte 
utilizado. (ALMEIDA, 2003, p.329). 
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No ciberespaço  podemos encontrar todo tipo de mídias: jornal, revistas, rádio, 

cinema,  já as interfaces permitem comunicações síncronas, assíncronas a exemplo: chats, 

listas, fórum de discussão e blogs. Entender este universo de relações virtuais é mergulhar na 

rede, ou seja, relações entre seres humanos e interfaces digitais. O AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) é um espaço de construção de conhecimento.  

Assim, pode-se usar uma tecnologia tanto na tentativa de simular a educação 
presencial com o uso de uma nova mídia como para criar novas 
possibilidades de aprendizagem por meio da exploração das características 
inerentes às tecnologias empregadas. (ALMEIDA. 2003, p.329). 

Unit em Glória   

 

A Introdução da Universidade Tiradentes foi resultado da visão expansionista dessa 

instituição que fez um convênio com o Governo do Estado a fim de instalar Pólos nas cidades 

do agreste, sertão e litoral de Sergipe. Em Nossa Senhora da Glória, a Unit teve uma grande 

aliada: Trata-se da professora Maria Iracema dos Santos, na época gestora do Pólo de Monte 

Alegre, foi quem se encarregou de encontrar o melhor local para funcionar o Pólo em Nossa 

Senhora da Glória, divulgou os cursos nos povoados e cidades vizinhas, incentivando os 

jovens a participar do vestibular.  Os primeiros cursos ofertados através desse novo sistema 

foram visto com “certo receio” da população, já que era algo “novo” para a comunidade. Mas, 

o medo e a insegurança da sociedade gloriense foi mediada pela formação das primeiras 

turmas.  

O primeiro Pólo funcionou no Colégio Estadual Manoel Messias Feitosa, localizado 

na Avenida 26 de Setembro, no Bairro Silos. As aulas eram ministradas aos sábados e a 

biblioteca funcionava em um anexo próximo a escola. Os tutores atendiam os alunos aos 

sábados e nos plantões durante a semana. Nesta época, o tutor ainda ministrava aula porém, 

depois esta prática foi suspensa.  

 

Eu gostava muito da metodologia anterior, pois tínhamos muito mais contato 
com os alunos durante os encontros nos sábados, já com relação a essa nova 
metodologia temos pouquíssimos contatos com os alunos, mas também 
muito menos trabalho, já que não preparamos nada para ser aplicado nas 
turmas, pois essa função é do professor da disciplina. A infra deixava a 
desejar, pois era de responsabilidade do Estado à disponibilização dos 
laboratórios para os alunos. Muito precária, pois naquela época a Unit estava 
procurando o local para utilizar como polo, já os encontros presenciais no 
sábado eram feitos no Colégio Estadual  Manoel Messias Feitosa. Os alunos 
a maioria era de Glória, mas tínhamos de: Frei Paulo, Itabaiana, Feira Nova, 
Aquidabã, Graccho Cardoso, Moita Bonita entre outras. (Paulo Henrique 
Siqueira de Carvalho, 2012) 
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A Universidade Tiradentes foi implantada em Nossa Senhora da Glória no ano de 

2006, os primeiros cursos ofertados foram: Matemática, Ciências Naturais e Tecnologia da 

Informática e Gestão da Informação. As primeiras turmas iniciaram suas atividades no dia 01 

de julho de 2006. Os primeiros funcionários da instituição foram: Maria Iracema dos Santos 

(gestora); Gladson Cardoso Feitosa (técnico em informática); Carmem Lopes Sales (Técnica 

em informática) e os tutores: Maria Milena Ferreira Lima, José Gilton dos Santos, Telmo 

Oliveira de Jesus, Toniclay Andrade Nogueira, Paulo Henrique de Siqueira de Carvalho entre 

outros.  

Preconceito e sucesso da EAD  

A falta de credibilidade da sociedade gloriense quanto ao ensino a distância moveu 

muitos jovens a realizarem o curso presencial, mesmo enfrentando dificuldades como: o 

perigo da estrada, pois saiam da cidade de Glória as 16h00min  e retornavam a 01h00min da 

madrugada, outros preferiam morar na casa de um parente em Aracaju e deixavam o conforto 

da  sua própria casa.  

Houve muito preconceito, há muito preconceito ainda, as pessoas não 
conseguem assimilar alguém estudar a distância, eles não colocam fé nisso, 
acha que é uma coisa sem futuro, que o aluno não tem apoio, que não vai ter 
com quem tirar suas duvidas, tudo isso acaba dificultando, porque é algo 
novo, mesmo depois de quatro anos, eu percebo que ainda há esse 
preconceito, nós sabemos que o aprendizado vai variar com o interesse do 
aluno, tanto no ensino a distância como presencial, o que vai valer é o 
interesse dele ( Bruna Adriana Silva Santos, 2011).  

A dúvida quanto à legibilidade do certificado do curso a distância fez com que o 

crescimento dos cursos fosse lento. Mas, o sucesso das primeiras turmas promoveu a 

propaganda boca a boca. Á medida que a EAD ganhava credibilidade, jovens e adultos 

procuram saber os cursos que seriam ofertados, os vestibulares começaram ocorrer com mais 

frequência, já que a demanda havia aumentado.  

A sociedade gloriense está construindo outra visão dessa modalidade que ainda sob 

preconceito conquistou um espaço relevante na formação da população sertaneja. Apesar das 

críticas, a demanda de cursos tende a aumentar, já que o mercado competitivo induz as 

pessoas ao processo de qualificação de mão-de-obra. A busca por uma vida mais confortável 

tem sido forte aliada para a expansão desta modalidade.   
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O comércio, as indústrias e o mercado de trabalho mesmo no sertão de Sergipe 

começam a ser mais rigoroso. Jovens buscam seu espaço, e ver o nível superior como uma 

oportunidade para obter um trabalho digno. A cada ano mais glorienses conseguem adentrar 

nas universidades públicas e particulares.  

O crescimento do pólo de Glória atraiu outras instituições a implantar no “coração do 

sertão” uma filial, atualmente temos a presença da Faculdade Pio Décimo, a Universidade 

Federal de Sergipe e outras ofertando tanto cursos de graduação quanto de pós-graduação.  

Repercussão do Pólo da UNIT em Glória  

 A primeira turma da UNIT se formou em 2008, cento e dez (110) profissionais, 

sendo 43 na área de Ciências Naturais, 29 em Matemática e 38 em Tecnologia em Informática 

e Gestão da Informação. O término do curso foi efetuado no dia da colação de grau, o que 

mobilizou parente e amigos a compartilhar com os formandos a alegria de um diploma tão 

“suado” quanto no curso presencial. O depoimento e qualidade desses profissionais 

repercutiram como um eco no processo de propaganda boca-a-boca para a expansão da EAD.  

As primeiras turmas eram compostas por alunos de Glória, mas principalmente das 

cidades circunvizinhas como: Feira Nova, Poço Redondo, Aparecida, Craccho Cardoso, 

Gararu, Porto da Folha, Monte Alegre, Canindé do São Francisco e outros. Esses alunos se 

espalharam no solo árido do sertão, tornando-se os principais atores da propaganda e do 

resultado positivo, pois segundo Bruna Adriana Silva Santos (ex-aluna da primeira turma da 

ead em Glória) após o curso teve oportunidade de ser chamada para atuar como professora de 

Informática, já que na época a cidade dispunha de poucos profissionais atuantes nessa área 

que tivesse um nível superior, por isso, mesmo não tendo a formação pedagógica necessária, 

desempenhou o papel de professora com o curso de Tecnologia em Informação e Gestão da 

Informática.  

A presença dos profissionais com nível superior no sertão revela um processo de 

mudança, mesmo ciente que esse pequeno grupo é como se fosse uma gota no oceano, já que 

o nordeste ainda tem o maior número de analfabetos, no entanto, essa luta que se trava contra 

o analfabetismo é lenta, porém constante e sem dúvida o ensino a distância exerce um papel 

relevante no processo de mudança quanto a essa situação vergonhosa.  

Quem diria que um dia o filho do analfabeto poderia realizar o sonho de fazer um 

curso superior sem sair de casa, pois é, é isso mesmo que está ocorrendo em Glória, 
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infelizmente a maioria dos idosos e adultos não sabem ler e escrever, mas estão conscientes 

da importância do estudo para seus filhos e netos. A ajuda da família tem exercido papel 

primordial para garantir aos jovens que não conseguem permanecer nos bancos destas 

instituições particulares sem uma ajuda de custo de seus parentes. O prazer do sertanejo de 

ver sua família alcançar um patamar acima dele, o deixa boquiaberto e feliz. Por isso, a 

dificuldade de encontrar jovens para trabalhos braçais ou domésticos já é um problema na 

cidade, já que, os pais trabalham demasiadamente para permitir que os filhos somente 

estudem.  

Essa mudança de mentalidade tem alterado os valores imbuídos na construção das 

tradições e costumes dos glorienses, o menino que acompanhava e fazia parte da peleia do 

pai, tem ficado em casa para dedicar-se aos estudos. Há aqueles que mantêm as tradições e 

não estão preocupados com a escolaridade de seus filhos, mas forçadamente e temendo perder 

a Bolsa Família liberam os seus filhos para estudar. 

Hoje, Nossa Senhora da Glória tornou-se uma cidade pólo, que atrai a juventude 

local e circunvizinha tanto no nível fundamental, médio e agora superior. Alunos provenientes 

das cidades próximas deixam seu lar para vir dá continuidade aos seus estudos na “Capital de 

Sertão”.     

Atualmente o Pólo da Unit funciona na Rua 26 de Setembro, no bairro Silos, têm 

duas salas de transmissão e duas salas de tutoria, o acervo de livros é pequeno para atender a 

demanda. O corredor é estreito e a recepção é conjunta com a biblioteca, o pólo tem uma sala 

de informática com aproximadamente 14 computadores e duas salas de estudos. O pólo 

funciona de segunda-feira a sábado. 

A instituição oferta nove cursos: História, Letras Espanhol, Informática, Segurança 

no Trabalho, Serviço Social, Gestão Pública, Administração, Pedagogia e uma pós-graduação: 

Docência e Tutoria em EAD. Cada curso é monitorado por um tutor que tem a função de 

orientar as atividades propostas pelo professor da disciplina, todos os tutores atuantes têm 

pós-graduação em áreas diversas e a maioria está participando da pós-graduação: Docência e 

Tutoria em EAD. No momento, a instituição dispõe de sete tutores: Cacia Valeria de Rezende, 

Ana Cristina de Sá, Luciana Santos Oliveira, César Bernard Santos, Ivanice Militão de 

Barros, Flavia Rodrigues de Souza de Mota e Noeme Leite do Nascimento Oliveira. A gestora 

é Shaquele Santos Barrros , a auxiliar administrativo Carmem Lopes Sales e Luzimar Lima de 

Santana (serviço geral).   
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Considerações finais 

A presença da Unit em Glória foi e, é importante no processo de difusão do nível 

superior para o sertanejo. A facilidade sem dúvida foi e continua sendo estimulo, 

principalmente para os jovens e adultos que trabalham durante dois turnos. O sertanejo inicia 

um processo de mudança, pois mesmo os pais não sabendo ler ou escrever estão lutando para 

permitir que seus filhos tenham a possibilidade de ingressar na universidade. Um sonho 

distante aos olhos do homem da roça aproximou-se através da introdução do Pólo da Unit.  

Os jovens e adultos das cidades vizinhas foram atraídos pela propaganda boca-a-boca 

dos formados da primeira turma. Esses profissionais corajosos que enfrentaram o preconceito, 

risos, e palavras torpes de seus amigos continuaram acreditando no ensino a distância. A 

busca pela qualidade na formação foram seus aliados para mantê-los nos empregos que se 

abriram após a formação. É interessante ressaltar, que muitos desses profissionais estão 

empregados e atuantes na área de sua formação acadêmica.  

Nossa Senhora da Glória tornou-se num celeiro de universitários proporcionados 

pela instalação da UNIT, que tem colaborado na perspectiva educacional, além de elevar o 

grau de escolaridade, tem qualificado a mão de obra. Ninguém pode negar que a Unit foi à 

pioneira na introdução do pólo da EAD na comunidade gloriense.  O êxito da instituição no 

sertão atraiu outras de ensino superior que também instalaram um núcleo no semiárido, como 

a Universidade Federal de Sergipe e outras faculdades que ofertam Pós-graduação nos finais 

de semana na cidade.  
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