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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar as trajetórias de vida escolar de egressos de duas licenciaturas na
educação em Sergipe, nas modalidades a distância, pelo Centro de Educação Superior a Distância – CESAD,
da Universidade Federal de Sergipe. Para este estudo foram realizadas entrevistas gravadas com dois
profissionais residentes em localidades interioranas de Sergipe: um egresso do Curso de Licenciatura em
Química e uma da Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa. Os dados obtidos possibilitaram alguns
diagnósticos das trajetórias escolares desses sujeitos. As narrativas apresentam dados importantes, como o
preconceito em relação à formação inicial na modalidade a distância, as múltiplas dificuldades para o percurso
dos estudos, e, sobretudo, o desafio para o aprendizado solitário, sem o suporte direto do professor. Os
resultados preliminares apontam que apesar das dificuldades para os estudos, os egressos entendem que este
fato não impediu o avanço na construção do conhecimento, possibilitando a compreensão de o aprendizado
feito de forma autônoma e independente, apesar dos múltiplos fatores limitadores para os estudos em
localidades interioranas.
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ABSTRACT

This work aims to analyze the trajectories of school life graduates two degrees in education in Sergipe, in the
distance modalities, the Center for Higher Distance Education - CESAD, Federal University of Sergipe. For this
study we recorded interviews with two professionals living in inland localities of Sergipe were performed: one
egress of the Degree in Chemistry and a Bachelor of Letters in - Portuguese. The data obtained allowed some
diagnoses of learning paths of these subjects. The narratives have important data, such as prejudice against
the initial formation in the distance, the multiple difficulties for the pattern of studies, and, above all, the
challenge for the solitary study, without the direct support of the teacher. Preliminary results indicate that
despite the difficulties of the studies, the graduates understand that this fact did not prevent the advance in
knowledge construction, enabling the understanding of learning done autonomously and independently,
despite multiple limiting factors for studies in locations inland.
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1. Introdução:

No Brasil, tendo como objeto de investigação a formação docente em EAD, estudos têm sido realizados sobre
processos de políticas públicas voltadas para formação de docentes. O país passa por um novo avanço na
EAD, sendo possível o funcionamento dos cursos de graduação e pós-graduação, previsto na Lei de Diretrizes
e Baseada Educação Nacional (LDBEN) nº. 9.394/96, que estabelece no artigo 80, a oferta de cursos na
modalidade a distância:

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas
de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação
continuada. Assim em seus parágrafos garante que:

1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de
diplomas relativos a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas
de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: Custos
de transmissão reduzidos em canais comerciais de radio difusão sonoras e de sons e
imagens; Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; Reserva
de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais
comerciais. (BRASIL, 1996, p. 28).

Inserida neste contexto e tendo como uma das proposições contemplar a legislação em vigor, em 2006, a
Universidade Federal de Sergipe (UFS) criou o Centro de Educação Superior à Distância – CESAD. Vinculado à
UAB, tem como uma das propostas dar subsídios às políticas públicas de formação profissional instituída pelo
Ministério da Educação – MEC.

O CESAD iniciou suas atividades em nove Polos no interior do Estado de Sergipe, a saber: Arauá, Areia
Branca, Brejo Grande, Laranjeiras, Estância, Japaratuba, Porto da Folha, Poço Verde e São Domingos, com a
oferta de cinco cursos de licenciatura: Matemática, Geografia, Ciências Biológicas, História, Letras – Língua
Portuguesa, Física e Química.

Considerando a importante iniciativa da UFS em possibilitar cursos em EAD, este trabalho tem por objetivo
analisaras trajetórias de vida escolar de egressos de duas licenciaturas na educação em Sergipe, nas
modalidades a distância, pelo Centro de Educação Superior a Distância – CESAD, da Universidade Federal de
Sergipe: Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa e na Licenciatura Química.

Como suporte metodológico desta pesquisa, nos pautamos para a realização do levantamento de dados, a
realização de entrevistas gravadas. Neste estudo, nos propomos em fazer leitura da história de vida escolar
até o curso superior de dois profissionais residentes no município de Estância, litoral sul de Sergipe.

Um dos substratos que serviu como alicerce para o suporte metodológico, foi a leitura do livro História oral e
memória: a cultura popular revisitada, de autoria de Antônio Torres Montenegro (2013, p.16), tendo em vista
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afirmar que “À medida que os depoimentos populares são gravados, transcritos e publicados, torna-se
possível conhecer a própria visão que os segmentos populares têm das suas vidas e do mundo ao redor”.

Sobre entrevistas, Ribeiro (2008, p.141), afirma que é uma técnica que possibilita conhecer “atitudes,
sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das
ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores”.

As narrativas colhidas dos egressos do curso, através das entrevistas gravadas, foram os caminhos
percorridos para a construção no seu percurso de formação docente e consequente atuação após formação
inicial em áreas interioranas. As entrevistas foram também utilizadas, a fim de diagnosticar a trajetória
profissional dos docentes e as suas práticas pedagógicas após a conclusão do curso de Licenciatura em Letras
– Língua Portuguesa e Química.

Os sujeitos de pesquisa são professores egressos do nível superior na modalidade EAD ofertado pela UFS: um
docente da área de Licenciatura em Química e outra em Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa. Para
preservar os entrevistados foram utilizados nomes fictícios (“Ana” e “Pedro”). A pesquisa foi desenvolvida na
metodologia de uma abordagem de pesquisa qualitativa em educação. Segundo Silva & Menezes (2000, p.
20):

[...] a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação
dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. Não
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo e seu
significado são os focos principais de abordagem.

As entrevistas, vistas como fontes orais, possibilitam trabalhar com as histórias de vida no seu contexto
escolar. Resgatando as trajetórias e as experiências desses professores, permitindo assim a base para
entendermos as questões atuais sobre a formação superior. Assim, compreendermos melhor no seu contexto
geral e respectivamente encontrar os resultados.

Foram realizados levantamentos de dados, posteriormente as entrevistas foram gravadas preservando assim
todas as informações coletadas, e em terceiro momento, transcritas, sendo encaminhado ao entrevistado
para assim a autorização e publicação. Assim para Gil (1999, p.120):

O único modo de reproduzir com precisão as respostas é registrá-las durante a
entrevista, mediante anotações ou com o uso de gravador. A anotação posterior à
entrevista apresenta dois inconvenientes: os limites da memória humana que não
possibilitam a retenção da totalidade da informação e a distorção decorrente dos
elementos subjetivos que se projetam na reprodução da entrevista (1999, p.120).

Ana e Pedro moram na cidade de Estância[1], localizada a 56 Km de distância da capital sergipana. Situada
ao Sudeste do estado de Sergipe, integrando a microrregião do litoral Sul sergipano. Fazendo parte da zona
fisiográfica[2] do litoral, limita-se ao Norte e Nordeste com o município de Itaporanga d&39; Ajuda; ao Leste
e Sudeste com o Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado da Bahia na restinga do Mangue Seco, separado pela
Barra de Estância; ao Sudeste com os municípios de Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy, separado pelo Rio
Piauí; ao Oeste com o município de Arauá e ao Nordeste com o município de Salgado.

Ana é professora da rede estadual de ensino. Pedro trabalha como encarregado do setor administrativo de um
supermercado e ministra aulas de Química em uma escola particular pra complementar a renda. Somente Ana
é casada e tem dois filhos. Ambos entrevistados têm uma renda familiar em média de três salários mínimos
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mensais. Tanto Ana como Pedro, estudaram em escolas públicas, em razão das condições financeiras dos
pais.

Para serem realizadas as entrevistas foram levantadas informações e organizado um roteiro, sendo este
subdividido em várias etapas. Mas a que iremos nos prender é justamente a narração sobre a história de vida
escolar (desde a alfabetização até o ensino superior), pois, “A trilha aqui proposta foi construída no intento de
resgatar os registros das memórias e a forma como estas atuam na determinação da compreensão do
passado, do presente e do futuro” (MONTENEGRO, 2013, p.15).

Ana e Pedro foram entrevistados na cidade de Estância, Sendo por sua vez, gravadas, transcritas e
autorizadas pelos mesmos. À medida que os depoimentos populares são gravados, transcritos e publicados,
torna-se possível conhecer a própria visão que os segmentos populares têm das suas vidas e do mundo ao
redor (MONTENEGRO, 2013, p.16).

A visão dos depoimentos ajuda a entender o processo. Tendo através das entrevistas a participação direta
com o entrevistado e a fidelidade do seu relato com o auxílio do gravador, que este preserva as cenas de
emoções, sensações vividas pelo sujeito no momento do seu relato.

Assim, conforme (QUEIROZ, 1991, p.86):

Optamos em transcrever integralmente as entrevistas realizadas, anotando as
intervenções ocorridas nos diálogos, pautados na concepção de que a nossa
participação direta como entrevistador darnos-ia maior segurança no desempenho do
trabalho “de maneira que a escrita reproduza, o mais fielmente possível, a
gravação”. Ainda segundo Queiroz, essa presença dos pesquisado, ao poder ouvir e
transcrever a entrevista facilita na reconstituição de várias cenas vividas pelos
informantes (risos, lagrimas, gestos, silêncios), podendo ser revelados aspectos que
não haviam sido lembrados em outros momentos o enriquecimento do documento e
de suas informações.

A história oral como metodologia nos possibilitou no presente relacionar o passado dos entrevistados assim
associar a teoria, encontrando possíveis resultados para a pesquisa. Desta forma Matos e Senna (2011, p.
97):

Como procedimento metodológico, a história oral busca registrar – e, portanto,
perpetuar – impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos que se dispõem a
compartilhar sua memória com a coletividade e dessa forma permitir um
conhecimento do vivido muito mais rico, dinâmico e colorido de situações que, de
outra forma, não conheceríamos”. “Portanto, a memória é sempre uma construção
feita no presente a partir de vivências ocorridas no passado. Memórias individuais e
coletivas se confundem; não somos ilhas e, portanto, estamos sujeitos a influências,
bem como a influenciar, os grupos a que pertencemos e com os quais nos
identificamos.

Esses registros possibilitaram associar o entendimento da história dos indivíduos em sua caminhada até o
nível superior. Tanto no contexto individual como também no contexto do coletivo no seu processo histórico.
Assim Montenegro (2013, p.12) diz que: “A escolha da historicidade popular como objeto de estudo e
construção desta narrativa não poderia deixar de estar associada ao momento histórico, como também às
tendências da reflexão e do pensamento histórico, filosófico e político”.

As entrevistas foram apresentadas individualmente, procurando considerar o conteúdo das perguntas e
respostas relacionadas ao tema abordado. No momento da coleta dos relatos buscamos deixar o entrevistado
livre, mas sem perdermos o contexto proposto. Nas entrevistas permaneceram os nomes fictícios. Assim,
para Montenegro (2013, p.20), “o campo da memória se construiria, dessa maneira, a partir dos
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acontecimentos e dos fatos que também se transformam em elementos fundantes da história”.

1. Narrativas:

Apresentaremos um breve recorte das memórias das trajetórias de vida escolar dos entrevistados (Ana e
Pedro) até o ingresso no curso do nível superior, com intuito de saber como procedeu esse processo. Esta
concepção está alicerçada na afirmação de Souto (2009, p. 121), ao afirmar que “que tais informações são
relevantes para a análise e compreensão da relação existente entre as experiências de vida e a relação com a
opção de ser professor bem como a sua prática profissional”.

É de tamanha importância que as entrevistas tenham sido respeitadas a fim de garantir a total autenticidade
dos fatos, partindo do princípio que os entrevistados são sujeitos dessa pesquisa. Partindo de um método de
abordagem indutivo assim para Gil (1999, p.28) “nesse método, parte das observações de fatos ou
fenômenos cujas causas se desejam conhecer”.

2.1- Ana:

Professora da rede estadual de ensino desde 2004 tem 40 anos de idade, natural de Pojuca (BA), atualmente
mora na cidade de Estância. A mãe foi prendas do lar e o pai motorista, ambos estudaram até o ensino
fundamental. Ana é casada, tem dois filhos e seu esposo tem o ensino fundamental incompleto. Ana sempre
estudou em escola pública. Veio morar em Sergipe inicialmente na cidade de Cristinápolis onde residiu por
doze anos. Para Ana, a contribuição de sua vida escolar ter tido bons resultados, foi:

Minha família não tinha um poder aquisitivo muito bom, mas graças a Deus eles
sempre incentivaram a escola da gente. Então, podia faltar qualquer coisa menos
meus fardamentos, livros, naquela época não tinha PLD - Programa do Livro
Didático, não tinha bolsa então era o investimento que eles nos deram em questão
de estudo. Os meus pais tinha nove filhos [...] (Entrevista ao autor em 06/02/2014).

Ana relatou que por ela ter um diferencial quando criança de gostar de ler, isso a ajudou muito em sua
trajetória escolar, “[...] enquanto minha coleguinha estava na rua, eu estava no quintal na preguiçadeira[3],
lendo”. “E eu lia de tudo e quando acabou, quando não tinha o que ler em casa, encontrei a biblioteca pública
da cidade”.

Ana concluiu o ensino fundamental e médio na mesma escola, na cidade de Pojuca (BA). Nesse tempo, o
ensino médio funcionava com os cursos técnicos (administração, contabilidade, secretariado e magistério)
onde escolheu fazer o magistério. O motivo pela opção da docência está vinculado às questões familiares:

[...] eu tinha uma irmã, a única irmã professora, nós somos as duas únicas
professoras da família e às vezes ela precisava de mim, pra ajudar então sempre
gostei e então dos cursos que havia à disposição eu preferia o do magistério, se
estivesse uma oportunidade melhor eu teria trilhado [...] (Entrevista ao autor em
06/02/2014).

Outro motivo assinalado foi de que o magistério seria mais fácil encontrar um emprego, assim poder ajudar a
família. Tentou nesse período uma vaga na escola técnica da Fundação José Carvalho, mas diante da seleção
não conseguiu uma vaga, sendo posteriormente professora da própria fundação em uma das escolas Rolf
Weinberg localizada no Estado de Bahia.

Quando mudou para a cidade de Cristinápolis, em Sergipe, recebeu o convite da diretora de uma instituição
particular para ministrar aula como professora de português: “A gente era amiga, meu filho estudava lá, ai eu
passei seis anos dando aula de português que sempre foi minha paixão, mesmo sem o curso”. Sendo uma
prática comum nas áreas interioranas, em atuar como professor sem estar habilitado. Assim, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 9,394 que dentre outras normas é bem clara quando
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afirma que é obrigatoriedade de professores habilitados em nível superior para o exercício da profissão.

Passou no concurso do Magistério para a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, nível médio. Nesse
mesmo período, começou o curso superior de Licenciatura em Pedagogia a distância pela UNOPAR
(Universidade Norte do Paraná), sendo convidada ainda para trabalhar como supervisora por dois anos do
Programa de Se Liga e Acelera[4], um Programa que ajuda combater o analfabetismo nas primeiras séries,
além de contribuir para a diminuição da evasão escolar.

Na cidade de Estância, atualmente, trabalha na Escola Walter Franco, nas séries iniciais. Totalizando dez anos
de experiência profissional pela Secretaria de Estado da Educação e dois anos na Fundação João Carvalho,
são doze anos de experiência profissional. Foi coordenadora pedagógica por três anos e meio, entregando a
coordenação ano passado quando passou no mestrado Programa de Pós-Graduação em Educação na UFS, por
não conseguir conciliar.

Antes de ingressar no Curso da Pós-Graduação do Mestrado surgiu a oportunidade de Ana cursar Letras –
Língua Portuguesa EAD, pela Universidade Federal de Sergipe ela conta que:

[...] a minha paixão era Letras, Língua Portuguesa é o que eu queria, então assim
que surgiu a primeira turma da UAB que eu soube. Eu não faço parte da primeira
turma, eu entrei na segundo vestibular, só que eu concluí junto com a primeira
turma, porque eu conseguir adiantar as disciplinas...desde que cheguei aqui em
Sergipe, agente percebi o preconceito com quem faz universidade particular e
sempre desejei fazer, que me entendi aqui em Sergipe eu quis fazer um curso na
federal mesmo porque, eu pensava bom se eu conseguir né era uma satisfação
pessoal, sei que eu tenho potencial e vou procurar, porque pesa muito no currículo,
você mostrar que você fez um curso numa universidade federal, infelizmente é a
verdade, existe muito preconceito (Entrevista ao autor em 06/02/2014).

Para Ana, o sonho e a paixão de fazer o curso superior em Letras – Língua Portuguesa é bastante evidente
em seu depoimento. Deixa claro que a infância tem um grande desempenho para o êxito hoje. Por gostar de
ler isso ajudou bastante, outro ponto importante foi o fato das condições financeiras da família, trabalhar para
ajudar em casa.

Por ter feito um curso em uma faculdade particular, que segundo Ana percebeu o preconceito de acharem que
o curso inferior a de uma universidade federal. Teve a pretensão de fazer um curso de Letras – Língua
Portuguesa EAD que era o seu maior sonho profissional.

Optando Ana por cursar EAD, porque morando numa área interiorana, com filhos, trabalho e marido seria
mais flexível, outro fator era a satisfação pessoal de estar fazendo um curso oferecido pela Universidade
Federal de Sergipe e por pesar muito no currículo.

Ana afirma que o curso EAD também passa por muitos preconceitos ela diz que: “Até entre colegas, as
perguntas são: você fez faculdade onde?
De onde você vem?
Eles não perguntam o que você faz, qual o seu potencial. Eles olham o papel e fazem sua ficha com base
nesse papel, nesse certificado” (Entrevista ao autor em 06/02/2014).

2.2- Pedro:

Pedro, natural de Santos (SP), tem 25 anos. O pai é vigilante e a mãe é prenda do lar. Tendo em vista a
mudança da família para município de Estância, Pedro Chegou a cidade de Estância aos dezessete anos onde
estudou o ensino médio no Colégio Estadual Gumercindo Bessa, localizado no Centro da Cidade. Toda sua
trajetória educacional foi realizada em escolas públicas.

Pedro sempre gostou das disciplinas da área de exatas e dentre elas se identificava com a de Química. Foi um
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gosto que se fortaleceu em seu processo escolar [...] “sempre tive isso em pensamento se eu fosse alguma
licenciatura ia ser em ciências exatas, porque foi o que sempre eu gostei mais nessas áreas de ciências
exatas”. E para que através desse passo de desenvolvimento poder ajudar a família.

Fez vestibular para o curso de Licenciatura em Química, na modalidade EAD, por se tratar de um curso
oferecido pela UFS. Segundo Pedro, a principal motivação de ingressar no curso foi:

[...] por gosto mesmo pela disciplina, porque assim sempre até durante o ensino
médio sempre tive isso em pensamento se eu fosse alguma licenciatura ia ser em
ciências exatas, porque foi o que sempre o que eu gostei mais nessas áreas de
ciências exatas. Isso, desde o fundamental e médio, entre química, física e
matemática o que me interessava mais foi química. (Entrevista ao autor em
20/04/2014).

De acordo com Pedro, através da oportunidade de o curso que ele se interessava ter sido oferecido na cidade
de Estância, foi a oportunidade de fazer um nível superior. Sendo que o único que tinha na cidade era privado
e nos seus relatos ele alega não ter condições de pagar. Com a oferta do curso surgiu a oportunidade de fazer
uma graduação superior a distância, podendo assim conciliar com o seu trabalho.

Pedro trabalha a em uma rede de supermercado há sete anos em Estância, sendo que há três atua no cargo
de encarregado do setor administrativo. Para complementar a renda, leciona desde o início de 2014, numa
escola particular, ministrando aula em uma turma de nono ano.

Assim não estou integralmente atuando como professor porque pra você viver assim
só como professor você teria que ser aprovado no concurso público, porque a escola
particular ela tem suas limitações e a carga horária da disciplina é uma carga horária
pequena você só tem duas aulas por semana ou quatro vai depender. Então por isso
que eu estou conciliando os dois empregos, mas eu fosse aprovado em um concurso
público eu ia me dedicar totalmente a atuação (Entrevista ao autor em 20/04/2014).

Como a experiência de fazer o nível superior em EAD, Pedro relata que o curso mesmo não tendo o professor
presente não quer dizer que o aluno estar estudando só, para ele nada impedi de o aluno procurar seus
meios, já que tem uma autonomia maior que o presencial. Para Pedro, nada impossibilita que o aluno EAD
forme um grupo de estudo que mantenha um contato com o tutor e com o professor, ir a universidade buscar
contato.

Pedro foi um aluno que sempre procurou meios de fazer um bom estudo, nos seus relatos ele observa as
frequentes idas para a biblioteca da UFS, com o propósito de pesquisar livros para entender melhor os
conteúdos, criando ainda uma relação com os professores e tutores de forma a aproximar esse vínculo de
relação, para um bom desempenho nos estudos.

1. Considerações:

Na utilização da metodologia de transcrição procuremos nesse artigo, através das narrativas dos
entrevistados, descrever um fragmento das trajetórias de vida escolar dos egressos, formados na modalidade
EAD pela UFS. Atendendo assim uma parte da pesquisa, através dessas narrativas buscamos entender o seu
contexto histórico até o nível superior, os reflexos que a base escolar inicial trouxe para o hoje. Reconstituir à
luz dos egressos do curso, os caminhos percorridos para a construção no seu percurso de formação docente e
atuação após formação inicial em áreas interioranas.

As narrativas tiveram volume de depoimentos diferentes vendo que o depoimento de Ana apresenta grande
volume enquanto o de Pedro as respostas são mais diretas, tendo ambos um papel fundamental na pesquisa.

Portanto, os depoimentos desses professores, que foram alunos do CESAD/UFS, nos possibilitou entender a
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base de sua vida escolar, para que posteriormente associar ao seu ensino superior e a sua prática de ensino.
Partindo disso, possamos entender também como foi essa trajetória de fazer um curso de educação a
distância e assim encontrarmos respostas para o trabalho aqui proposto.

Em destaque, podemos perceber o gosto pelo curso de licenciatura dentro de suas peculiaridades de poder
ajudar a família. Pela questão de realização pessoal, da empregabilidade. E em destaque por feito um curso
oferecido pela UFS, desta forma mesmo sendo a distância faz parte de uma colocação de status e pela própria
condição econômica familiar.

A educação a distância, vista ainda como uma modalidade de ensino nova, existe ainda muito preconceito e
comparação com um curso presencial. Como foi relatado por Ana o preconceito a essa modalidade é visível e
vivenciado por aqueles que cursaram ou cursa uma modalidade EAD, visto esse preconceito tanto no meio
geral como também como forma de avaliar o potencial dessas pessoas que tem um certificado oferecido na
EAD.

Segundo os depoentes, a EAD tem uma enorme contribuição, ela amplia as possibilidades de chegar aonde a
educação presencial não chega, visto que em muitos locais interioranos a educação superior não é
contemplada. A EAD atende um público que em muitos casos não tem condições de frequentar regulamente
um ensino superior presencial.

Por fim, este estudo sinaliza que de fato a educação a distância possibilitou um impacto positivo dessa
formação na vida social e na comunidade dos entrevistados, apesar das múltiplas dificuldades para o acesso à
educação em localidades interioranas do Estado de Sergipe.
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