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 Este resumo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa institucional em andamento 

durante o período vigente da bolsa de pesquisa PIBIC-EM (dezembro de 2016 a julho 2017). A 

pesquisa intitula-se “Vestígios das Metodologias da EAD na formação de professores da educação 

básica em Santa Catarina, expressos nos relatórios finais que resultaram em Trabalhos de 

Conclusão de Curso de Pedagogia à distância CEAD/UDESC no período dos anos 2003 a 2011. 

Esse trabalho tem como objetivo investigar e analisar os indícios das apropriações das 

metodologias da EaD expressos em relatórios finais de estágio curricular supervisionado que 

resultaram em TCCs e estão disponíveis na biblioteca universitária da UDESC.  Trata-se de uma 

pesquisa de cunho exploratória no qual os resultados estão sendo examinados na perspectiva 

metodológica qualitativa. Os corpus de investigação são fontes documentais primárias.  

Para compreender o papel da iniciação científica, foi necessário estudar o que pesquisa 

científica, metodologia de pesquisa, o papel e importância do bolsista de iniciação científica do 

programa PIBIC-EM. Após os estudos e discussões, prosseguimos os trabalhos relativo a segunda 

etapa da pesquisa já em andamento. Analisamos o mapeamento dos egressos de Pedagogia a 

Distância do CEAD/UDESC no estado de Santa Catarina entre os anos 2003 a 2011 realizados na 

etapa anterior  da pesquisa mediante estudos do contexto da trajetória histórica da educação à 

distância. Encontramos registros referente a modalidade da EaD desde 1850, quando o francês 

Charles Toussaint e o alemão Gustav Langenscheidt iniciaram o intercâmbio de ensino de línguas, 

criando uma escola de idiomas por correspondência. Em relação ao Brasil, percebemos que 

diversas fontes apontam que, pouco antes de 1900, no Rio de Janeiro, já existiam anúncios de 

jornais de circulação oferecendo cursos profissionalizantes por correspondência com remessa de 

materiais didáticos pelo correio, que usavam principalmente as ferrovias para transporte.  

Pouco a pouco a educação a distância foi ganhando espaço, até que em 1996, a LDB 

9394/96 regulamentou o ensino a distância. A UDESC fez parte dessas instituições. Foi organizado 

o Centro de Educação a Distância, no qual ofereceu o curso de Pedagogia a Distância e no período 

de 2003 a 2011, quatorze mil e novecentos e quatro (14.904) alunos se graduaram. Na primeira 

etapa da pesquisa foram separados 605 Trabalhos de Conclusão de Curso desses egressos do 
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referido período. Para dar prosseguimento a investigação, foi examinado uma amostra, de forma 

aleatória, por região e ano.   

De acordo com as concepções de Moore & Kearsley, (2010) sobre a evolução tecnológica 

da EaD esse curso fez parte da 4ª e 5º geração tecnológicas.  Para esses autores o desenvolvimento 

da EAD, ocorreu e ocorre, em função dos avanços tecnológicos de comunicações e informações. 

Esses autores classificam a evolução desta modalidade de ensino em 5 gerações, e proporcionam a 

cada geração de desenvolvimento novos recursos e intermédios de se interagir e de melhorar a 

comunicação bidirecional. Em relação ao curso do CEAD/UDESC ministrado entre os anos de 

1999 a 2011, pode-se considerar que vivenciou momentos de grandes mudanças devido intensos 

avanços das tecnologias da informação e comunicação.  

Nos Trabalhos de Conclusão de Curso, os/as acadêmicos/as relatam como o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA – Moodle), favoreceu sua participação de sua prática pedagógica 

in loco ao e formação pedagógica, por meio do tira dúvidas disponível na ferramenta fórum, ou no 

chat. Observa-se que esses canais de comunicação permitiram a criação de condições para que os 

interlocutores estejam mais “próximos”, vivenciando, auxiliando e resolvendo seus problemas, e, 

desta forma, estabelecendo relações que possibilitem “o estar junto virtual” conforme propõe 

Valente (2010, p.32). Além do ambiente virtual, foram disponibilizados materiais impressos e 

vídeos.  

O trabalho de tutoria presencial nos polos foi algo de destaque, pois em quase todos os 

documentos examinados os/as acadêmicos/as mencionam o quanto esses profissionais 

contribuíram para seu processo formativo. Percebe-se que há uma grande dependência dos tutores 

presenciais por parte dos alunos. Provavelmente, a cultura do estudante autônomo que a EaD 

propõe ainda não estava consolidada. Era o momento de transição, onde as tecnologias digitais 

estavam em expansão, criação e recriação. Ao examinar os TCC de 2003 percebe-se que esta 

dependência do tutor presencial é bem mais acentuada. Já em 2011, eles registram o uso de 

tecnologias digitais para pesquisas e trocas de conversas entre tutores a distância e professor que 

trabalham nessa modalidade.  Grande parte dos trabalhos falavam sobre o auxílio que o professor 

tem com a tecnologia e não como uma forma de que a tecnologia substituiria o professor-tutor 

presencial.  

Os alunos também registraram o quanto eles estavam agradecidos a UDESC por levar a 

educação de maneira EaD para cidades mais distantes onde não teria acesso a estudos 

universitários. Mencionam o quanto um polo a distancia torna a educação acessível a todos. Na 

pesquisa o foco não foi a historia dos avanços e progressos da EAD, mas, a compreensão de uma 

cultura escolar em relação as metodologias da EAD na formação dos egressos do curso de 

pedagogia, nos anos de 2003 a 2011 em relatórios finais da prática pedagógica que se 

transformaram em Trabalho de Conclusão de Curso.  
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