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Introdução: A Educação a Distância (EaD) vem gradativamente ganhando espaço neste
século. Embora a oferta de cursos de graduação e pós-graduação a distância ocorra nas
diversas Áreas do Conhecimento são os da Educação que mais tem avançado,
sobretudo os da Educação Continuada. Essa tendência se confirma devido ao número
de concluintes em EaD que em 2008 foi de 135% em relação a 2007 (INEP, 2010). A
importância desta modalidade de ensino no cenário nacional torna necessário a
implementação de estudos objetivando levantar e analisar os significados atribuídos
aos cursos ofertados na modalidade a distância, por discentes de cursos de Pós
Graduação. Objetivo: Uma das questões atualmente discutidas no campo da pesquisa
em educação refere-se à compreensão conjunta dos significados e do meio social no
qual estão inseridos os sujeitos. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar
os significados atribuídos pelos egressos às experiências vivenciadas em cursos na
modalidade a distância. Metodologia: Fundamentado em uma abordagem histórico
cultural este estudo de cunho qualitativo, utilizou na coleta de dados a tecnologia a
distância. Traçou-se um perfil dos egressos de cursos de Pós Graduação de duas
instituições de Ensino Superior de Governador Valadares (período de 2005 à 2009). O
contato foi realizado via e-mail com os sujeitos, através de um gerenciador de uma
página da web programada para esta finalidade. Por meio de entrevistas
semiestruturadas solicitava-se aos estudantes, que relatassem experiências e
percepções vivenciadas ao longo desta formação. Para a análise foram utilizadas
respostas de 48 egressos desses cursos de diferentes áreas do conhecimento.
Resultados: Para tratamento das respostas utilizou-se da Análise de Conteúdo de
Bardin (2009)  e constatou-se que os discursos dos participantes do estudo relativo à
EaD podem ser agrupados em três categorias principais, conforme apresentado a seguir
e ilustrado por excertos transcritos das entrevistas de  três sujeitos: 1) oportunidade de
qualificação profissional e formação continuada -  “Dada a necessidade de
melhorarmos nossa qualificação profissional em detrimento ao pouco tempo
disponível e as limitações de espaço para tal, a EAD surge como uma oportunidade de
obtermos qualificação específica com economia de tempo pois não é preciso
desprender-se com frequência de nossa residência nem mesmo nos ausentar das
atividades de trabalho”. (estudante 1). 2) acessibilidade – “Pois a comodidade do
estudo em casa é incomparável à sala de aula... fato de não ter que viajar sempre ou
ficar fora de casa, enquanto durar o curso presencial ... os estudos rendem mais, o
conforto e a proximidade da família proporciona um anseio maior para
pesquisar”.(estudante 2). 3) experiências curriculares –“Vivemos em um mundo
extremamente competitivo, somos alvos de muitas instituições de ensino oportunistas
que apenas fingem que ensinam e o mercado de trabalho está cada vez mais exigente.\"
(estudante 3).  Conclusão: A análise dos dados indica que das categorias elencadas, os
estudantes consideram significativas a acessibilidade (facilidade de tempo, local e
custo) e problematizam as experiências curriculares ( relação teoria e prática,
conteúdos e ação docente). Aponta-se assim para necessidade de estudos sobre a EaD
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que discutam as práticas curriculares. 
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