
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 
 

WARLLEY FERREIRA SAHB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologias digitais da informação e comunicação e o processo de expansão 
e integração da educação superior no MERCOSUL 

 
 
 
 
 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2016



 

WARLLEY FERREIRA SAHB 
 
 
 
 
 
 

Tecnologias digitais da informação e comunicação e o processo de expansão 
e integração da educação superior no MERCOSUL 

 
 
 
 
 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada à Banca Examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, como exigência parcial para 
obtenção do título de Doutor em 
Educação: Currículo, sob a orientação do 
Prof. Dr. Fernando José de Almeida. 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2016



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 
 
 

_______________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsista - Modalidade Taxa - do Programa de Suporte à Pós-Graduação de 

Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

(Registro determinado pelo § 3º do Artigo 3º do ATO DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-

GRADUAÇÃO Nº 05/2015, publicado em 05/11/2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à minha família - 
Fabiana, Camilly e Cauã - me 

desculpando pelos momentos de 

ausência durante este percurso, mas 

agradecendo pela compreensão. 

 

Dedico também à minha mãe, fonte de 

inspiração e de vontade de educar, 

dizendo sempre: “a educação é o melhor 

que posso fazer pelos meus filhos”. 

 

Ao meu Pai, mesmo ausente, sua 

presença se dá marcante e inconfundível. 



 

AGRADECIMENTOS 

Inicio os agradecimentos fazendo-os direcionado ao PROFESSOR Fernando 

José de Almeida. Mais que meu orientador, fez-se um Guia deste percurso. 

Obrigado pelas aulas inspiradoras, pelas conversas “educadoras” e pelas 

oportunidades de trabalhos em projetos outros. 

Agradeço ao professor António Moreira Teixeira da Universidade Aberta de 

Portugal - UAb-PT - pela recepção e orientação durante a realização do Doutorado 

Sanduíche. Os momentos de conversa e as possibilidades de trabalho conjunto em 

projetos, de certo, muito enriqueceram este trabalho e mais, minha formação. 

À Fabiana pelo amor, incentivo, paciência e, ainda, pela leitura, revisão e 

acertados apontamentos realizados no trabalho. 

Agradeço a todos/as os/as professores/as do Programa de Pós-graduação 

em Educação: Currículo, pela oportunidade de aprendizagem e partilha de 

conhecimento - especialmente às professoras Maria Elizabeth de Almeida e Maria 

da Graça Moreira. 

Agradeço à Cida - Secretária do Programa - pelo atendimento sempre 

competente e atencioso e, ainda, pela ajuda a distância, quando necessário. 

Agradeço a todos/as os/as colegas do Programa de Pós-graduação. 

À amiga Cida Brandão, pelas conversas sobre os trabalhos e trâmites. 

Agradeço a todos/as os/as colegas de trabalho no CEAD/UFLA pela 

colaboração e pela dedicação no trabalho em EaD. Especiais agradecimentos ao 

prof. Ronei Martins, pelas oportunidades de trabalho e aprendizado - estes sempre 

andando juntos -, Alexandre e Sayonara, pelas discussões sobre EaD, e ao prof. 

Cleber Castro, pelas ideias de investigação, úteis no planejamento do projeto e 

execução da pesquisa. 

Ao amigo Chyrstian Rocha, pelas dicas de apresentação de gráficos e 

discussão sobre os dados neles apresentados (isto sem falar nas aulas de Excel). 

À CAPES, pelo financiamento deste trabalho e do Doutorado Sanduíche, 

realizado durante o primeiro semestre de 2014 na Universidade Aberta de Portugal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

“E respondendo ao falso dilema 

(humanismo - tecnologia), opta pela 

técnica, considerando que a perspectiva 

humanista é uma forma de retardar as 

soluções mais urgentes. O erro desta 

concepção é tão nefasto como o erro da 

sua contrária - a falsa concepção do 

humanismo - que vê na tecnologia a 

razão dos males do homem moderno. E o 

erro básico de ambas, que não podem 

oferecer a seus adeptos nenhuma forma 

real de compromisso, está em que, 

percebendo elas a dimensão da 

totalidade, não percebem o óbvio: que 

humanismo e tecnologia não se excluem. 

[...]. Se o meu compromisso é realmente 

com o homem concreto, com a causa de 

sua humanização, de sua libertação, não 

posso por isso mesmo prescindir da 

ciência, nem da sua tecnologia, com as 

quais me vou instrumentando para melhor 

lutar por esta causa. Por isso também não 

posso reduzir o homem a um simples 

objeto da técnica, a um autômato 

manipulável”. 

Paulo Freire (Educação e Mudança, 1979) 



 

RESUMO 

O aumento da oferta de educação superior é um processo claramente apoiado ou 
realizado pelos governos de diversos países. Esse fenômeno tem a ver com o 
aumento do grau de exigência dos processos econômicos e de democratização dos 
países em busca da escolarização das populações que ascendem a níveis maiores 
de participação social, mas também se relaciona com a procura necessária por 
qualificação profissional. Realizar esta expansão da educação superior, fomentando 
ao mesmo tempo os processos de integração transnacionais, contribui também para 
o combate às desigualdades regionais. O presente trabalho analisa o processo de 
integração das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) ao 
currículo para demonstrar que este constitui-se como elemento formativo e motor 
para o desenvolvimento e unidade cultural e social dos países do MERCOSUL, 
considerando-se, sobretudo, a necessidade e a importância da garantia do direito à 
educação e o seu papel estratégico para o desenvolvimento no âmbito da América 
Latina. Como no processo de integração educacional acontecido na Europa, por 
intermédio do Processo de Bolonha, pode-se observar o parecido processo no 
âmbito da América do Sul. Por intermédio da realização de uma revisão de literatura, 
de pesquisas bibliográficas e documentais e mediante a realização de um estágio 
doutoral realizado na Universidade Aberta de Portugal (UAb-PT), pode-se observar 
que o processo de integração das TDIC nas escolas e nos currículos vem ocorrendo 
num ambiente marcado por fortes mudanças sociais e expansão dos recursos 
tecnológicos, estes à disposição de escolas e universidades. Procura-se realizar 
nessa pesquisa uma contextualização crítica acerca do conceito de tecnologia e 
sobre a sua penetração nas relações sociais, provocando diversas mudanças e 
implantando novos conceitos nas escolas, tais como cultura digital, cultura da 
inovação e educação na era da mobilidade. Reconhecendo a evidência e 
importância da integração das TDIC no contexto escolar, mas, ao mesmo tempo, 
lançando sobre este fenômeno um olhar crítico e contextualizado, constata-se que a 
inserção das TDIC na educação - nas escolas ou nas universidades - também não 
trarão, de forma automática, mudanças ou inovações para os currículos. No que diz 
respeito à importância do estabelecimento de uma base curricular transnacional 
comum, vê-se a necessidade de uma proposta concebida numa ampla colaboração 
entre os países latino-americanos, a partir de uma plataforma básica de estudos, 
planejamentos, práticas e formação para a Educação. A esta plataforma básica pode 
dar-se o nome de currículo transnacional. Não se trata, exatamente, de propor um 
currículo para as escolas no âmbito do MERCOSUL ou mesmo da América Latina, 
mas de um currículo a partir do qual se permita planejar e operar programas 
estruturantes de formação, diálogo, debates e publicação para educadores, gestores 
e alunos entre os países. Concluímos que para que se tenha expansão e integração 
educacional é necessário um trabalho conjunto realizado entre todas as partes 
envolvidas neste processo, para que sejam tratadas de maneira estratégica e 
democrática as diversas e complexas questões que envolvem a articulação das 
TDIC nas escolas e nos currículos. 
 
Palavras-chave: Currículo. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 

Educação Superior. Base Curricular Transnacional Comum. MERCOSUL. 



 

ABSTRACT 

The increase in higher education provision is a process supported or performed by 
the governments of several countries. This phenomenon is related to the increased 
level of economic processes demands as well as the democratization of countries 
regarding schooling of the population, increasing, therefore, social participation. 
Furthermore, it can also be related to the increasing demand for professional 
qualification. The expansion of higher education, while encouraging trans-national 
integration processes, also contributes to the fight against regional and social 
inequalities. This thesis analyzes the process of integration of Information and 
Communication Digital Technologies (ICDT) with the curriculum. Herein, we 
demonstrate that this is constituted as a formative element for the development and 
cultural and social unity of the MERCOSUR countries. It is important to consider the 
need and importance of guaranteeing the right to education and its strategic role for 
development in Latin America. Compared to the process of educational integration, 
which happened in Europe by the Bologna process, it is possible to observe a similar 
process in South America. By conducting a literature review, bibliographic and 
documentary research and by conducting a PhD research at the Open University of 
Portugal (UAb-PT), we could observe that the process of integration of ICDT in 
schools and curricula has taken place in an environment marked by strong social 
changes and expansion of technological resources, which are available to schools 
and universities. With this research, we aim at evaluating a critical contextualization 
of the concept of technology and its penetration in social relationships, causing 
several changes and implementing new concepts in schools, such as digital culture, 
culture of innovation and education in the age of mobility. Recognizing the evidence 
and importance of integrating ICDT in the school context, but at the same time, doing 
a critical and contextualized review, it appears that the inclusion of ICDT in education 
- in schools or universities - will not automatically bring changes or innovations to the 
curriculum. With regard to the importance of establishing a common transnational 
curricular base, there is the need for a proposal for the collaboration among Latin 
American countries, ranging from a basic platform of studies, plans, practices and 
training for Education. This basic platform can be named transnational curriculum. 
This is not exactly to propose a curriculum for schools within MERCOSUR or even in 
Latin America, but a curriculum from which it allows to plan and operate structuring 
training programs, dialogue, discussion and publication for educators, managers and 
students from the countries. We conclude that the expansion and educational 
integration requires a joint work among all parties involved in the process, to 
strategically and democratically deal with the diverse and complex issues of the 
coordination of ICDT in schools and curriculum.  
 

Key-Words: Curriculum. Digital Technologies of Information and Communication. 

Higher education. Base Curricular Common Transnational. MERCOSUR. 
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INTRODUÇÃO 

Começar um trabalho de pesquisa requer, entre outras coisas, motivação 

pessoal e profissional para seguir em um campo, a priori, desconhecido em seus 

pormenores técnicos e conceituais. Devo ressaltar que meu interesse pelo objeto 

desta pesquisa tem ligação direta com minha área de trabalho, com minhas 

inquietudes e com minha formação. 

Assim, ingressar no Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, da 

PUC-SP, caracteriza-se, entre outras coisas, como mais uma etapa deste processo, 

que se inicia na graduação, em 1998, oportunidade na qual inicio no curso de 

Licenciatura em Matemática do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH), 

quando realizo um estágio extracurricular numa empresa privada desenvolvedora de 

software educacional. Daí surgiram outras possibilidades de aproximação com as 

tecnologias aplicadas à educação e suas relações com o currículo. 

Concluído o curso de graduação, inicio um curso de pós-graduação lato 

sensu na PUC Minas - o curso de “Informática na Educação: produção e avaliação 

de software educativo” -, o qual concluí no ano de 2002. 

No ano de 2004, inicio o Mestrado em Educação na PUC Minas - orientado 

pelo Prof. Dr. Carlos Roberto Jamil Cury - e defendo minha dissertação em setembro 

de 2005, após pesquisa realizada acompanhando um aluno com Síndrome de Down 

em uma escola pública comum e na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) no município de Contagem/MG, apresentando o trabalho “A Informática na 

inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais: Síndrome de Down e a 

Escola Comum”. 

Esse percurso formativo realizado por ocasião do Mestrado foi muito 

importante. Mesmo após a realização de um curso de especialização, no qual houve 

a necessidade da escrita e da apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), poder vivenciar a experiência de uma pesquisa acadêmica com a 

consistência e a dimensão exigida por um trabalho de Mestrado foi de fundamental 

importância para a tomada de decisão de ingressar no Doutorado. 

No período compreendido entre os anos de 2005 e 2009, trabalhei como 

docente nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências e 

Tecnologias de Campos Gerais (FACICA). Aqui se abriram as minhas preocupações 
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teóricas e pedagógicas relacionadas à educação superior e à formação profissional, 

além das implicações das discussões sobre a importância das questões curriculares 

relacionadas a esta etapa de formação, à educação básica e aos cursos de 

formação de professores. 

Já no ano de 2009, ingresso na Universidade Federal de Lavras (UFLA) e 

passo a trabalhar no Centro de Educação a Distância (CEAD). Em pleno processo 

de implantação de cursos de graduação na modalidade a distância e 

experimentando um crescimento rápido, a institucionalização do CEAD na UFLA se 

deu como uma necessidade estrutural para adesão ao Sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB) e para consequente criação e implementação de novos cursos na 

modalidade a distância.  

Neste cenário de expansão e consolidação das ações na educação a 

distância na UFLA, tenho trabalhado ora como docente em disciplinas nos cursos de 

graduação e pós-graduação, ora compondo comissões e grupos de trabalho que 

visam a implantar regulamentações pertinentes à Educação a Distância (EaD). No 

ano de 2011, assumi a função de Coordenador Adjunto UAB na UFLA - função que 

ocupei até 2013 - e, como tal, pude participar de grupos de trabalho instituídos pelo 

Sistema UAB cujos objetivos visavam seu aprimoramento e adequação. 

Importante destacar esse breve percurso para contextualizar ainda mais o 

interesse pelo tema deste trabalho.  

Ao ingressar no Doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação: 

Currículo, o fiz optando, em função de minha formação acadêmica e percurso 

profissional, como linha de pesquisa de ingresso a de Novas Tecnologias em 

Educação, por ter elaborado um projeto de seleção que objetivava realizar um 

estudo investigativo em cursos de formação de professores realizados a distância 

ofertados por instituições componentes do Sistema UAB. 

Tal opção por esta temática também se justificava pela relevância do objeto 

pesquisado, pois políticas públicas vêm sendo desenvolvidas e implementadas com 

o objetivo principal de oferecer condições para melhoria da educação nacional, 

sobretudo no que diz respeito à formação inicial e continuada de professores 

utilizando das metodologias e tecnologias próprias da EaD. 
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Diversos autores, tais como Saviani (20141, 20122), Masson (2012)3, Costa, 

Oliveira e Santiago (2012)4, Moran (2009), Mcculloch (2012)5, Barreto (2008)6, Lito e 

Formiga (2009), Almeida, Iannone, Silva e Villarinhos (2012), entre outros, vem 

estabelecendo discussões sobre as políticas públicas de formação de professores, 

contudo alguns pontos mereciam e ainda continuam merecendo discussões mais 

aprofundadas, tal como avaliação do investimento de recursos públicos, verificação 

da relação entre perfil do aluno de curso a distância com a concepção e metodologia 

empregada na execução destes cursos, entre outros. 

Durante o início do curso, ao mesmo tempo em que cursava as disciplinas 

(obrigatórias e as de linha de pesquisa) e realizava o processo de orientação, outras 

opções de trabalho e outros autores foram se apresentando e alterando e ampliando 

as possibilidades de trabalho dentro da temática inicial da pesquisa. 

Justamente em um desses pontos de ampliação de perspectiva de trabalho é 

que se deu a oportunidade, e a partir do qual foi construído o projeto, de realizar um 

Doutorado Sanduíche na Universidade Aberta de Portugal (UAb-PT). 

Discutindo e aprofundando os conhecimentos acerca do Sistema UAB no 

Brasil, trabalhando com Saviani (2012) e posteriormente com o mesmo Saviani 

(2014), iniciamos uma discussão crítica acerca da utilização do termo “Sistema” para 

tratar do tipo de consórcio, de parceria, formado pelas instituições de universitárias 

que compunham o Sistema UAB. 

Nesta perspectiva, entendemos que seria muito interessante e produtivo 

aproveitar a oportunidade de realizar o Doutorado Sanduíche na Universidade 

Aberta de Portugal (UAb-PT) justamente para observar mais de perto e absorver o 

máximo de experiência e expertise acerca do funcionamento do Espaço Europeu de 

Ensino Superior (EEES), ou seja, observar, estando imerso por um período de 

tempo em uma instituição de ensino que desenvolve alguns projetos consorciados 
______________ 
1 Cf. SAVIANI, D. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação: significado, 
controvérsias e perspectivas. Campinas, SP: Autores Associados, 2014. 
2 Cf. SAVIANI, D. Educação brasileira: estrutura e sistema. 11. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2012 
3 Cf. MASSON, G. Implicações do plano de desenvolvimento da educação para a formação de 
professores. Ensaio: aval.pol.públ.Educ, v. 20, n. 74, p. 165-184. 2012. 
4 Cf. COSTA. J. W.; OLIVEIRA, M. A. M.; SANTIAGO, C. F. Formação continuada de professores da 
educação básica: estudo sobre um curso do CEFOR-PUC Minas. In: FIDALGO, F. et al. Educação a 
distância: tão longe, tão perto. Belo Horizonte: CEAD/UFMG, 2012. 
5 Cf. MCCULLOCH, G. História da educação e formação de professores. Revista Brasileira de 
Educação. v. 17, n. 49, p. 121-132. jan./abr. 2012. 
6 Cf. BARRETO, R. G. As tecnologias na política nacional de formação de professores a distância: 
entre a expansão e a redução. Educ. Soc., Campinas, v. 29, n. 104 - Especial, p. 919-937, out. 2008. 
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com diversas outras instituições europeias de ensino superior, como se trabalha em 

rede e como se pode operar na perspectiva de um sistema. Essa se apresentou 

como uma opção rica e potencialmente importante para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Neste cenário é que se deram outras opções de trabalhos, como por exemplo: 

a) a possibilidade de integrar grupos de trabalho e de pesquisa na Universidade, 

nomeadamente, no âmbito da participação no projeto internacional 

“Elearning,Communication and OpenData (ECO)” - composto por vinte e dois 

parceiros, incluindo universidades e empresas, financiado pela União 

Europeia - o qual se concentra em estender as experiências acumuladas na 

execução dos Massive Open Online Courses (MOOCs) de grande sucesso na 

Europa;  

b) a aprovação e apresentação de um trabalho produzido pelo doutorando, em 

parceria com o orientador e coorientador, intitulado “Processo de expansão e 

integração da educação superior no MERCOSUL: possibilidades da EaD no 

cenário do Brasil”, no evento III Congresso Internacional TIC e Educação - 

realizado em Lisboa, Portugal e, 

c) a colaboração do doutorando enquanto research assistant no International 

Board of Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI), no 

âmbito do qual participa na tradução para língua portuguesa de um conjunto 

de padrões de qualidade para o ensino e aprendizagem online. 

 

Após a experiência de trabalho e de pesquisa vivenciada na UAb-PT e guiado 

pela discussão curricular que o próprio ambiente acadêmico do Programa de Pós-

graduação da PUC-SP comporta em sua história de produção, optamos por realizar 

um ajuste no projeto e dar um novo direcionamento à investigação. 

O pano de fundo continua sendo o uso das tecnologias aplicadas à educação, 

mas o foco passa a ser o da sua utilização no processo e expansão da educação 

superior no âmbito do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a importância do 

estabelecimento de uma base curricular comum transnacional que dê suporte a tal 

processo e que seja motor para o desenvolvimento e unidade cultural e social no 

âmbito dos países do MERCOSUL. 

Neste renovado foco de trabalho, novos autores tiveram lugar e estes 

naturalmente se apresentarão ao longo do texto, mas devemos brevemente 
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apresentá-los por hora: Almeida e Cabral (2011); Almeida e Franco (2014); Almeida 

e Silva (2014); Legoria (2013); Praxedes e Piletti (1997, 1998); Teixeira (2012); 

Teixeira, Miranda e Dias (2011); Wiley e Hilton (2009); Yuan, Powell e Oliver (2014); 

Cowen, Kazamias e Ulterhalter (2012); Morosini (1994, 1998); Morosini e Silveira 

(2013);  Pessoa (2014); Oliveira (2014); Castro e Larrechea (2013), entre outros. 

Com estes e outros autores, legislações e documentos, estatísticas de órgãos 

públicos e privados, teses de doutorados, outros trabalhos e projetos acadêmicos 

oficiais nacionais e internacionais, fomos construindo este trabalho, o qual será 

apresentado detalhadamente nos capítulos e tópicos seguintes. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O aumento da oferta de educação superior é um processo que vem sendo 

apoiado e realizado por governos de diversos países. Esse fenômeno tem a ver com 

o aumento do grau de exigência dos processos de democratização dos estados em 

busca da escolarização necessária para graus de ascensão de uma maior 

participação social, mas também se relaciona com a procura por qualificação 

profissional. 

Realizar esta formação inicial e ao longo da vida, para se inserir socialmente 

e também no mundo do trabalho, tem sido um dos papéis de maior destaque dado à 

educação, desde o seu nível básico às suas etapas mais avançadas. Neste cenário 

é que faz sentido e que se justificativa a expansão dos processos formais de 

educação pelos quais tem passado vários países, entre eles o Brasil, haja vista 

nosso processo de universalização da educação básica e expansão da oferta de 

vagas na educação superior. 

A educação superior brasileira vem passando por este processo de expansão 

de oferta de vagas e aumentando seu processo de internacionalização, sobretudo, 

com ações alinhadas em três principais dimensões: 1) às propostas do Plano de 

Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2011-2015; 2) à experiência europeia, 

nomeadamente a partir do Processo de Bolonha e de outros programas, mas, 
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sobretudo, 3) com as propostas constantes do Plano Nacional de Educação 

20112020 (PNE 2011/2020)7.  

Como exemplo deste esforço expansionista nacional, podemos destacar uma 

das metas deste Plano - meta doze - que objetiva: “elevar a taxa bruta de matrícula 

na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% 

(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos [...]”.  

Ademais, quanto ao processo de internacionalização da educação nacional, 

podemos trazer ainda dentro da meta doze do PNE 2011/2020, nomeadamente a 

estratégia 12.12, a saber: “consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à 

mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em 

âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de 

nível superior”. Outras metas e estratégias trarão a preocupação com a expansão e 

internacionalização das redes de pesquisa e dos cursos de pós-graduação, o que 

também tem papel estratégico destacado para este processo expansionista. 

Entende-se que a educação a distância pode ter papel destacado nesse 

processo de apoio à educação transnacional, por exemplo, com o aumento da oferta 

de vagas em cursos superiores de formação inicial ou continuada e ainda no apoio 

ao processo de mobilidade acadêmica. 

Para isso, há que se pensar em mecanismos que atendam não somente às 

necessidades acadêmicas da educação presencial, mas também às especificidades 

da educação a distância. Como no processo de integração educacional acontecido 

na Europa, por intermédio do Processo de Bolonha, vemos acontecer no âmbito da 

América do Sul um parecido processo reverberado pelo Setor Educacional do 

MERCOSUL (SEM), que vem organizando e dirigindo esforços na condução deste 

projeto entre os Estados membros do MERCOSUL. 

Neste cenário de alargamento da oferta de educação superior, algumas 

medidas se fazem necessárias e já estão em curso, conduzidas pela SEM. Entre 

elas estão destacadas aqui a criação e expansão de um processo de acreditação 

internacional de cursos e o estímulo a um efetivo sistema de mobilidade estudantil, 

políticas que exigem o debate e a perspectiva de bases curriculares transnacionais, 

principalmente para a América Latina.  

______________ 
7 Instituído pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. 
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Contudo, ainda outras ações precisam ser tomadas e estimuladas, tanto no 

âmbito das políticas públicas nacionais e internacionais como no campo da gestão 

administrativa e pedagógica das instituições de ensino.  

Desta forma, para que se tenha expansão e integração educacional é 

necessário um trabalho conjunto realizado entre todas as partes envolvidas neste 

processo, ou seja, SEM, governos nacionais, organismos internacionais, instituições 

de ensino e também agentes representantes dos mercados de trabalho, para que 

sejam tratadas de maneira estratégica, democrática e humanamente criativa as 

diversas e complexas questões que envolvem a educação universitária e a formação 

contínua de identidades e multiculturalidades em nossos países. 

JUSTIFICATIVA 

É dentro deste cenário apresentado acima que se coloca a problemática 

deste trabalho: elaborar uma pesquisa que venha analisar de forma crítica, à luz da 

academia e não exclusivamente do mercado ou da política, este processo de 

expansão e integração da educação superior no MERCOSUL, sobretudo voltando 

olhares para as possibilidades de contribuições que o uso das tecnologias aplicadas 

à educação, nomeadamente a utilização de metodologias próprias da Educação a 

Distância, podem trazer para este processo e também quais as adaptações 

necessárias aos currículos para que se ocorra tal expansão. 

OBJETIVO GERAL 

• Demonstrar que a integração das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) ao currículo constitui-se como elemento formativo e 

motor para o desenvolvimento e unidade cultural e social dos países do 

MERCOSUL, sobretudo no contexto do processo de expansão da educação 

superior vigente no bloco. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Apontar as possibilidades de contribuições advindas da utilização de TDIC 

para processo expansionista da educação superior; 

• Demonstrar que uma proposta curricular transnacional comum, se construída 

coletivamente entre as nações envolvidas, serve de base para o processo de 

expansão e de qualidade para a educação superior no âmbito dos países 

membros do MERCOSUL; 

• Analisar o processo de expansão da educação superior no Brasil 

comparadamente com o processo de expansão da educação superior no 

MERCOSUL. 

HIPÓTESES 

Ao se considerar que atualmente vem se passando por um processo de 

expansão da educação superior no Brasil e que o objetivo das instituições de ensino 

universitárias passa a ser a expansão internacional e, ao mesmo tempo, quando 

consideramos que, para essa expansão acontecer, à luz, por exemplo, do ocorrido 

no caso europeu, algumas transformações institucionais e curriculares são 

necessárias, neste trabalho consideraremos inicialmente duas hipóteses, a saber: 

 

1. que o trabalho com as tecnologias aplicadas à educação como ferramentas 

de apoio e subsidiárias de uma base curricular comum, sobretudo em cursos 

que se utilizem das metodologias próprias da educação a distância, tem 

potencial destacado no processo de alargamento de fronteiras da educação 

nacional; 

 

2. que uma base curricular transnacional comum, baseada em competências e 

discutida entre as nações integrantes do MERCOSUL, deve ser estabelecida 

de forma a promover de maneira eficiente esta integração e, 
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3. que promover a formação integrada para a educação, cultura, ciência e 

tecnologias no interior das ações políticas torna o processo de expansão e 

integração mais eficaz e consistente. 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Parte-se do pressuposto de que a condução de um trabalho de investigação 

em uma pesquisa de doutorado segue um caminho quase que particular, de difícil 

generalização, pois a construção de um referencial teórico que conduz o trabalho é 

algo peculiarmente construído ao longo do percurso formativo.  

Assim, na realização desse trabalho, faz parte do percurso a ser seguido 

levantar questões e hipóteses para respondê-las e, para isso, a metodologia possui 

importância especial na medida em que colabora para o alcance dos objetivos 

propostos, norteando o processo de investigação. 

Para tanto, a definição e a elaboração do problema a ser investigado são 

fundamentais. Nesse sentido, para Boaventura (2004, p. 64): 

Uma cadeia deve ser estabelecida entre o problema e a metodologia. O 
problema tipifica a natureza do estudo, que pode ser mais quantitativo ou 
mais qualitativo, descritivo ou explicativo. O uso de fontes, os processos e 
as técnicas devem permitir a definição do referencial metodológico. 

A investigação a que essa pesquisa se propõe insere-se no rol das pesquisas 

qualitativas. Nesse sentido, vejamos o que Chizzotti (2007, p. 26) acrescenta sobre 

o desenvolvimento desse tipo de pesquisa: 

[...] não têm um padrão único, porque admitem que a realidade é fluente e 
contraditória e os processos de investigação dependem também do 
pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos. Para este, a 
epistemologia significa os fundamentos do conhecimento que dão 
sustentação à investigação de um problema. 

Este trabalho insere-se, também, no âmbito da pesquisa descritiva que pode 

ser entendida como as pesquisas que “têm como objetivo a descrição das 



25 

características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a 

finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis” (GIL, 2010, p. 27). 

Começar pela pesquisa descritiva é fazer opção por encontrar uma entrada 

que se abra para a realidade mais profunda que supõe a captação daquilo que é 

mais manifesto, o fenômeno, o que aparece. O manifesto é a porta de entrada e, a 

partir daí, é possível desvelar conceitos e estabelecer relações entre as possíveis 

variáveis encontradas, num determinado ambiente ou contexto. 

Para a realização desse trabalho utilizou-se para coleta de dados a técnica da 

análise documental. A análise documental constitui-se em uma técnica de 

abordagem de dados qualitativos e quantitativos, podendo complementar outras 

informações ou até mesmo introduzir novos aspectos a serem analisados no objeto 

pesquisado. Este tipo de dado pode ser obtido em todos os documentos escritos, 

vídeo e outras diversas formas de documentos. 

A análise documental é assim definida por Gil (1999, p. 66): 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não receberam ainda tratamento analítico, ou que ainda 
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

E esse mesmo autor volta a definir, posteriormente, análise documental, 

agora numa definição mais ampla: 

A pesquisa documental é utilizada em praticamente todas as ciências 
sociais e constitui um dos delineamentos mais importantes no campo da 
História e da Economia. Como delineamento, apresenta muitos pontos de 
semelhança com a pesquisa bibliográfica, posto que nas duas modalidades 
utilizam-se dados já existentes. A principal diferença está na natureza das 
fontes. A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por 
autores com o propósito específico de ser lido por públicos específicos. Já a 
pesquisa documental vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com 
finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação 
etc. (GIL, 2010, p. 30). 

Na pesquisa bibliográfica, pode-se incluir a revisão de literatura. Essa revisão 

se faz necessária para delimitação do objeto pesquisado e, também, para a 
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construção de um arcabouço teórico consistente acerca do tema abordado. 

Boaventura (2004, p. 46) caracteriza desse modo a revisão de literatura: 

A revisão de literatura objetiva demonstrar o que foi escrito sobre o tema. 
Consiste na análise e síntese das informações, visando definir as linhas de 
ação para abordar o assunto ou problema e gerar ideias novas e úteis. [...] 
A revisão não é um amontoado do que se leu, e tão pouco uma coleção de 
resumos. Revisão de literatura é discussão do que foi encontrado e 
relacionado com o problema. 

Com a análise documental e com a revisão de literatura levantar-se-ão todos 

os documentos, legislações, regulamentos e referenciais bibliográficos necessários 

para a condução deste trabalho. Tais documentos e trabalhos seguirão 

apresentados ao longo do texto. 

Também cabe descrever, mesmo que de forma breve, a experiência 

vivenciada por ocasião da realização do Doutorado Sanduíche na UAb-PT, pois este 

tempo também se configurou como um período e como uma oportunidade de 

pesquisa, a qual podemos caracterizá-la como uma pesquisa de campo, que 

conforme Severino (2007, p. 123), pode ser definida e caracterizada da seguinte 

forma: 

Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente 
próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os 
fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção 
e manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde levantamentos 
(surveys8), que são mais descritivos, até estudos mais analíticos. 

Durante a realização deste estágio doutoral realizado na UAb-PT, foi possível 

participar de algumas experiências que muito colaboraram para a composição desta 

pesquisa, dentre as quais podemos destacar ao menos duas oportunidades de 

trabalho colaborativo e em rede, quais sejam: a) a possibilidade de integrar a equipe 

de trabalho da UAb-PT, nomeadamente, no âmbito da participação no projeto 

internacional “Elearning,Communication and OpenData (ECO)”, o qual se concentra 

em estender as experiências acumuladas na execução dos Massive Open Online 

Courses (MOOCs) de considerável capilaridade na Europa e com iniciativas de 

ofertas consorciadas ou não também em outros países; e b) a possibilidade de 
______________ 
8 Destaque nosso. 
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colaboração enquanto Research Assistant no International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction (IBSTPI)9, no âmbito do qual participa na 

tradução para língua portuguesa de um conjunto de padrões de qualidade para o 

ensino e aprendizagem online. 

Nessas ações foi possível realizar uma espécie de imersão na realidade do 

Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) e assim observar as possíveis relações 

a serem feitas com a realidade brasileira e, por extensão e em acordo com o 

espectro de trabalho nesta pesquisa, a realidade latino-americana, nomeadamente 

no MERCOSUL. Foi possível também ter acesso a documentos e referenciais 

bibliográficos diversos acerca do processo de instituição do Tratado de Bolonha e de 

seus sucessores e da cena político-econômica que o comportava e ainda o faz. 

Ademais, vale destacar a importância da realização do estágio na UAb-PT 

também pela oportunidade de conhecer os recursos tecnológicos (na gravação e 

transmissão de vídeos, em ambientes virtuais de aprendizagem, etc) que esta 

universidade dispõe e se utiliza na execução de seus cursos a distância. 

Contudo, o mais importante foi conhecer e estudar o modelo pedagógico 

próprio adotado pela UAb-PT - denominado Modelo Pedagógico Virtual (MPV)10 - 

que se caracteriza como um quadro de referência das atividades educativas e mais, 

como uma instrumento organizador das práticas de ensino e aprendizagem. Esse 

modelo orienta a construção e condução dos cursos de ofertados pela UAb-PT e 

também serviu de base para a oferta dos MOOCs no âmbito do Projeto ECO. 

______________ 
9 O IBSTPI é uma corporação sem fins lucrativos que está principalmente envolvida em atividades de 
investigação e desenvolvimento que levam ao estabelecimento de normas técnicas nas áreas de 
formação, desempenho e instrução. O instituto também desenvolve, valida, publica e divulga os 
padrões, competências e declarações de desempenho para várias áreas, incluindo instrutores, 
gerentes de treinamento, designers instrucionais e avaliadores. Também lidera o desenvolvimento de 
normas em áreas emergentes da aprendizagem e desempenho. O IBSTPI ainda realiza workshops, 
conferências e fóruns para ajudar as organizações, incluindo escolas, universidades, agências 
governamentais, empresas e instituições de formação a melhorar seus processos de aprendizagem e 
desempenho. Mais informações em: <http://ibstpi.org/>. Acesso em: 10 set. 2015. 
10 “Modelo Pedagógico Virtual da Universidade Aberta: para uma universidade do futuro”. Documento 
de acesso livre disponível no Repositório Aberto da Universidade Aberta de Portugal, disponibilizado 
no seguinte endereço <  
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1295/1/Modelo%20Pedagogico%20Virtual.pdf>. 
Acesso em: 10 set. 2015. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho se estruturará em quatro capítulos - que seguirão apresentados 

abaixo com seus títulos e sumários - para serem sucedidos pela apresentação das 

considerações finais e referências bibliográficas. 

CAPÍTULO 1. TECNOLOGIA COMO DIREITO: DO CONCEITO ÀS MUDANÇAS 

Neste capítulo trataremos da inserção social das tecnologias, as mudanças 

decorrentes deste cenário e o conceito de Sociedade em Rede e sua ligação com o 

cenário de mudanças sociais inerentes ao processo de “tecnologização” social. 

Trabalharemos também com o conceito de tecnologia segundo Álvaro Vieira Pinto, 

para então tratar a tecnologia como direito humano e as possibilidades de 

empoderamento e inclusão social daí advindas. Para trabalharmos com esses temas 

traremos também Antunes (2002); Pinto (2005); Pinheiro (2012); Freitas (2006); 

Freire (1982, 2001); Sen (2000); Green (2009); Almeida (2009, 2012); Sevcenko 

(2001); Martins (2002); Bauman (1999, 2015); Castells (1999, 2003, 2013). 

 

CAPÍTULO 2. EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PROCESSO NA 
EUROPA, NO MERCOSUL E NO BRASIL 

Neste capítulo, para dar um panorama do cenário da expansão da educação 

superior no MERCOSUL e, especificamente, no Brasil, trabalharemos com dados 

estatísticos de fontes diversas sobre esta expansão – dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - Censo da Educação 

Superior - e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Iniciaremos com os dados relativos ao cenário internacional para depois inserirmos 

dados do Brasil. 

No item 2.1 “O processo de expansão da educação superior na Europa”, 

traremos uma breve descrição de como se deu o processo expansionista na Europa, 
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traçando uma perspectiva histórica deste processo, destacando a importância da 

formação superior no cenário da integração internacional e trazendo também alguns 

dados atuais deste espaço. 

Como material este capítulo teremos, entre outros: EACEA (2009, 2013); 

Documentos da União Europeia (UE, 2010); Robertson (2009); Afonso (1997)  etc. 

No item 2.2 “MERCOSUL: criação e expansão educacional”, apresentaremos 

e discutiremos a constituição do MERCOSUL e para isso faremos uso de algumas 

publicações editadas pelo próprio MERCOSUL (Instrumentos Fundacionales del 

Mercosur; Estudo Analítico Comparativo do Sistema Educacional do Mercosul 

(2001-2005); Sistema de Indicadores de TIC na Educação no MERCOSUL (SITEM) 

– Mercosul (2009, 2011 e 2012); entre outros e também de Piletti e Praxedes (1997 

e 1998) e de outros autores, que trazem uma visão mais crítica do bloco e a 

sociedade global. Ainda trabalharemos com os textos de Castro e Larrechea (2013) 

e Silveira e Morosini (2013), ambos publicados na Revista Integración e 

Conocimiento (editada pelo Núcleo de Estudos e Investigações em Educação 

Superior do Mercosul), que trarão uma visão mais atual deste processo de 

integração e expansão educacional no bloco sul, tal como Morosini (1994 e 1998); 

Leite e Morosini (1992); Lagoria (2013); Pessoa (2014); Oliveira (2014), entre outros.  

No item 2.3 “Expansão do ensino superior no Brasil”, trataremos com mais 

detalhes este processo expansionista. Contextualizaremos a expansão do ensino 

superior nacional, ressaltando o aumento da oferta de vagas e matrícula na 

educação fundamental e no ensino médio e o consequente aumento da procura por 

formação universitária. Neste tópico trabalharemos com os seguintes autores: Silva 

Junior (1996); Silva Junior e Sguissardi (1997); Speller, Robl e Meneghel (2012); 

Unesco (2003); Chauí e Bernhein (2008), entre outros e ainda diversos dados e 

levantamentos estatísticos. 

CAPÍTULO 3. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TDIC) NO PROCESSO DE EXPANSÃO 

Neste capítulo o objetivo principal será a discussão sobre o uso e, sobretudo, 

sobre as possibilidades da utilização das TDIC como ferramenta e estratégia no 

processo de expansão da Educação Superior. 
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Iniciaremos o capítulo fazendo um breve histórico da evolução da EaD no 

mundo e também no Brasil e também apresentaremos de forma breve os MOOCs, 

sobretudo a experiência portuguesa e da UAb-PT no âmbito do projeto ECO de 

expansão na Europa e América do Sul, como exemplo de estratégia de cooperação 

internacional e sua utilização no processo de transposição das fronteiras nacionais 

na área da educação. 

Outro tema será a inserção da discussão sobre Mobilidade Virtual que surge 

no espaço europeu de ensino superior. 

E como link para o próximo capítulo, que tratará do currículo neste cenário, 

traremos o tema da (re) adequação da universidade. Neste espaço será feita a 

discussão sobre a importância da mudança nas estruturas, inclusive as curriculares, 

das universidades neste cenário de expansão e conectividade. Neste capítulo 

trabalharemos com regulamentações diversas e com os seguintes autores: Teixeira 

(2012); Teixeira, Miranda e Dias (2011); Yuan, Powell e Oliver (2014); Almeida, 

Iannone e Silva (2012); Giolo (2008); Kearsley e Moore (2008); Martins (2008); Litto 

e Formiga (2008); Vianney, Barcia e Luz (1999); CEF (1988); Santos (2008); 

Dourado (2008), Costa e Duran (2012), entre outros. 

CAPÍTULO 4. CURRÍCULO, INOVAÇÃO E O MOVIMENTO EM REDE 

Neste capítulo, em face do que tratamos anteriormente, faremos a discussão 

sobre o currículo na educação superior e a necessidade de sua adaptação e 

dinamização. Temas como mobilidade acadêmica (mobilidade e cultura digital), 

currículo por competência e padronização de conteúdos, uso das TDIC e inovação, 

aprendizagem colaborativa, currículo na web (web currículo) terão lugar nesta 

discussão. 

O capítulo se inicia tratando do processo de mudanças e adaptações 

curriculares realizado no processo de internacionalização da educação superior na 

União Europeia (UE). Faremos uma breve exposição sobre o processo de 

aproveitamento de créditos implantado no Espaço Europeu de Ensino Superior 

(EEES): o Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Faremos um 

contraponto sobre este processo de transferência e seu status de funcionamento no 

âmbito do MERCOSUL. 
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O currículo por competência terá espaço nessa discussão, dando destaque 

para o crescente processo de formação para o trabalho e possiblidade de 

mobilidade de mão de obra qualificada entre os mercados de trabalho em função 

das concorrências internacionais. Daremos início à discussão sobre as contribuições 

da teoria da especialização dinâmica e o trabalho em rede nas universidades na 

construção e disponibilização de conteúdos e o impacto desses movimentos nos 

currículos. 
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CAPÍTULO 1. TECNOLOGIA COMO DIREITO: DO CONCEITO ÀS MUDANÇAS 

“O avião não foi feito para voar, mas para 
o homem voar”. 

(Álvaro Vieira Pinto) 
 

Assistir televisão, usar um terminal bancário para pagar uma conta, sacar 

dinheiro ou retirar um extrato, usar o telefone (fixo ou celular), realizar compras pela 

rede mundial de computadores ou mesmo trocar mensagens com o outro lado do 

planeta são hoje atividades cotidianas, no Brasil e mundo afora. Seria lugar comum 

tomar isso como corriqueiro se este acesso fosse mesmo comum a qualquer 

pessoa, sem qualquer distinção. 

O desenvolvimento tecnológico tem sentido cada vez mais a marca da 

velocidade das descobertas. As invenções se acumulam e se substituem num 

espaço de tempo cada vez menor. Acerca disso, Pinto (2005, p. 38) acrescenta que: 

O desenvolvimento acelerado das forças produtivas impõe, a título de 
consequências, não apenas o desgaste da admiração motivada por um 
engenho ou um feito definidos - rapidamente tornados caducos, 
insensibilizantes, por efeito do que se pode chamar a queda na naturalidade 
-, mas o encurtamento do prazo durante o qual uma realização técnica, por 
mais engenhosa e repleta de saber que seja, permanece capaz de suscitar 
pasmo e maravilhamento.  

Isto tudo traz para observação uma espécie de deslumbre, de encantamento 

ingênuo com as possibilidades que os aparatos tecnológicos podem proporcionar. 

Diria Pinto (2005, p.38) que: “Atualmente o que excita espanto e entusiasmo é o 

conjunto dos objetos e procedimentos artificiais que nos cercam”. 

Fazer com que estas tecnologias, quaisquer que sejam, estejam plenamente 

acessíveis a todas as pessoas seria como efetivar os objetivos de muitas políticas 

públicas, mas isso não pode ser visto sem deixar de considerar uma série de fatores 

políticos e econômicos subjacentes aos interesses diversos de nossa época. 

Concretizar estas ações, tornar efetivas estas políticas e ações de acesso e 

democratização das ferramentas tecnológicas seria o equivalente a dar 

instrumentos, ferramentas, para realização de leitura, de decodificação de mundo a 

um grande número de pessoas. 
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1.1 TECNOLOGIAS PARA LEITURA DO MUNDO 

Ler, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 463), significa 

“Decifrar e interpretar o sentido de; captar signos ou sinais registrados em (um 

suporte) para recuperar as informações por eles codificados”. Realizar esta 

interpretação do mundo, decifrando e tendo possibilidade de efetivar mudanças de 

todos os seus códigos é fazer parte, de forma efetiva e cidadã, de uma sociedade. 

Realizar a leitura do mundo é ponto fundamental para Paulo Freire e constitui-

se como elemento-chave de sua pedagogia. Indagar e refletir sobre a realidade são 

tarefas fundamentais para que o exercício desta leitura do mundo seja engajado na 

luta pela participação cidadã e pela transformação do mundo. A realidade deve ser 

lida para ser desvelada e compreendida para que a partir daí se modifiquem as 

conjunturas e estruturas desumanizadoras. 

Segundo Freire (1982), a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O ato 

de ler parte da experiência existencial. No princípio é a leitura do mundo, do mundo 

próximo em que cada um se move. Essa leitura próxima desperta a leitura do mundo 

amplo e a necessidade de ler as palavras escritas. A leitura do mundo de cada um e 

de cada grupo foi sempre fundamental para a compreensão da importância do ato 

de ler, de escrever ou de reescrevê-lo e transformá-lo através da prática social 

consciente. 

Freire (1982, p. 77) reforça a importância do processo de escolarização, 

sobretudo da educação popular, nesse processo de aquisição desta capacidade de 

leitura de mundo, quando diz: 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com 
a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como 
seres vazios a quem o mundo encha de conteúdos; não pode basear-se 
numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas 
nos homens [e mulheres] como 'corpos conscientes' e na consciência como 
consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de 
conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o 
mundo. 

A educação, as escolas, é que tem essa função fundamental: formar esta 

criticidade no cidadão leitor, leitor da sociedade que o cerca e da qual faz parte. O 

processo de escolarização o liberta na medida em que o instrumentaliza com as 
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ferramentas necessárias para esta interpretação crítica, consciente e intencionada 

da sociedade e do mundo. 

Antunes (2002, p. 65), nesta perspectiva de análise, assim se expressa, 

também citando Paulo Freire: 

Na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra 
estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a 
partir de palavras e de temas significativos à experiência comum dos 
alfabetizandos e não de palavras e de temas apenas ligados à experiência 
do educador. A sua leitura do real, contudo, não pode ser a repetição 
mecanicamente memorizada da nossa maneira de ler o real. 

E mais uma vez, recorrendo a Freire (2001, p. 266) para enfatizar a 

importância do processo de leitura e, sobretudo, de leitura de mundo para o 

entendimento e reconhecimento da contextualização e da concretude das coisas, 

traz-se: 

Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes 
aprendeu a ler e a escrever. Ao aprender a ler, nos preparamos para 
imediatamente escrever a fala que socialmente construímos. Nas culturas 
letradas, sem ler e sem escrever, não se pode estudar, buscar conhecer, 
apreender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão de 
ser do objeto. 

Almeida (2009, p. 26), escrevendo sobre a ideia de ler o mundo para se 

libertar, à luz de Paulo Freire, diz: “Leitura e escrita como prática de liberdade”, e 

completa, mais adiante: “Portanto, a criação de uma política de desenvolvimento de 

participação do mundo da leitura e da escrita significa redimir as massas excluídas 

de 500 anos de história” (p. 27). 

Os dados sobre pessoas com pouca ou nenhuma capacidade de leitura ou 

escrita, ou com nenhum ou mesmo poucos anos de escolarização, ainda são 

alarmantes em muitas partes do mundo, sobretudo no mundo subdesenvolvido e no 

Brasil, como se verá a seguir. Aliás, Green (2009) utiliza como título para uma parte 

de seu livro a expressão “Leio, logo sou”, e utiliza-se do seguinte caso para 

exemplificar-se:  
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[...] um estudo realizado na Nigéria indicou que a disponibilização de 
instalações de saúde para mães analfabetas aumentou as esperanças de 
vida ao nascer de seus filhos em até 20%; a oferta de educação ainda que 
sem equipamentos de saúde a elevou em 33%; no entanto, a 
disponibilização de serviços de saúde e educação gerou um impressionante 
aumento de 87% na esperança de vida. (GREEN, 2009, p. 43). 

Para ficar na análise do caso brasileiro, segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios para os anos de 2013 e 2014 - PNAD 2013 e PNAD 2014 

-, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015a, 

2015b), para o ano de 2014 a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 

mais de idade, no Brasil, foi estimada em 8,3%, o correspondente a 13,2 milhões de 

pessoas analfabetas. Em 2013, esta mesma taxa ficou em 8,5%, que equivale a 

13,3 milhões de pessoas. 

Veja-se o Gráfico 1, que mostra a taxa de analfabetismo no Brasil:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 1 - Taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE (2013, 2015a, 2015b). 

 

Torna-se evidenciado pelo levantamento do ano de 2012 o aumento da taxa 

de analfabetismo em 0,1% em relação ao ano de 2011, passando de 8,6% para 

8,7%. Já em relação aos anos 2012 e 2014, houve uma variação de 0,4% para 

menos, quando a taxa de analfabetismo era de 8,7% e passou a 8,3%, o que 

demonstra uma queda em acordo com a tendência apontada desde 2004. 

Entretanto, o que vale mesmo destacar neste número é o fato de que ainda hoje 

conta-se com um número expressivo de pessoas alijadas do processo de leitura e 

de decodificação do mundo. 
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Para além desta leitura sobre a questão do analfabetismo, cabe aqui outra: a 

leitura sobre o analfabetismo funcional. Neste sentido, é importante traçar-se uma 

definição de analfabetismo funcional e, para isso, recorrer-se-á à definição do que 

seria uma pessoa funcionalmente alfabetizada. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - UNESCO - (IBGE, 2015b), funcionalmente alfabetizada é a pessoa que 

pode participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária para o 

funcionamento efetivo do seu grupo e comunidade e também para lhe permitir 

continuar a utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para seu próprio desenvolvimento e 

da comunidade. 

Desta forma, em oposição ao descrito na citação acima, podemos entender 

que uma pessoa considerada analfabeta funcional é aquela que não participa das 

atividades em que a alfabetização é requerida para o funcionamento do seu grupo - 

o que por si só já é excludente – e também para que lhe seja possível continuar a 

utilizar-se da leitura, da escrita e do cálculo para o seu desenvolvimento pessoal e o 

para o desenvolvimento da comunidade ao qual pertence, ou deveria ter o direito de 

pertencer, efetivamente. 

O Gráfico 2 traz uma leitura comparativa da taxa de analfabetismo funcional 

para os anos de 2011 a 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 2 - Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em IBGE (2013, 2015a, 2015b). 

 

Em que pese os dados indicarem uma constante queda na taxa de 

analfabetismo funcional, os dados acima nos auxiliam a interpretar este processo de 

desigualdade de oportunidades e condições por intermédio da leitura do mundo, 
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utilizando-se das ferramentas tecnológicas, sobretudo no que diz respeito a este 

processo desigual de oportunidades de utilização destas tecnologias de forma 

crítica, no momento em que se constata que um contingente de quase um quinto 

(17,7%) da população brasileira com 15 anos ou mais de idade está classificada 

como analfabeta funcional e, por isso mesmo, de forma efetiva, pode não ser capaz 

de interpretar e decodificar as mensagens e nuances das relações sociais e de 

trabalho, entre outras. 

Almeida (2009, p. 30), tratando de emancipação e inclusão digital e também 

argumentando que o próprio conceito de alfabetização mudou junto com as 

mudanças do mundo, diz que “A leitura deste mundo não pode ser feita com os 

mesmos instrumentos de mundos passados”. E ainda completa: 

Hoje se vive num espaço de informação e serviço. A tecnologia é sua fada 
madrinha. É neste contexto que encontramos parte significativa do trabalho 
humano. A virtualidade encurta distâncias. Reduz espaços. Acumula dados. 
Transporta imagens e sons à velocidade da luz. Vive de imagens. Fala 
mesmo a palavra oral. A tela é o cenário e as cores, aos milhões, são seus 
atores fluidos e plásticos. Nela, aquilo que pode vir-a-ser é mais cultivado 
do que aquilo que é. A virtualidade da imagem e das relações quase 
substitui a realidade. (ALMEIDA, 2009, p. 30). 

O que se traz para a discussão, neste sentido, é justamente a forte inserção 

das novas tecnologias de informação e comunicação e as consequentes mudanças 

trazidas a reboque por esta nova ordem, por essa nova configuração 

socioeconômica e cultural de mundo. 

É ainda Almeida (2009) que destaca que nossa cultura e também nossa 

condição econômico-política é fundamentalmente marcada pela oralidade e que, por 

isso mesmo, ler e escrever ainda podem ser classificados como qualidades, como 

marcas distintivas de poder e, por conseguinte, selecionadoras e excludentes. 

Ainda hoje quando se convive, em menor número, com o analfabetismo 

clássico (a não capacidade de ler e escrever) e com o analfabetismo funcional 

(capacidade de ler sem entender o sentido do texto lido, sem compreensão de 

mensagem), vê-se inserir nos tempos atuais mais uma distinção: o analfabetismo 

digital, o qual se pode definir como a falta de familiaridade e domínio dos recursos 

tecnológicos. 
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Nos Gráficos 3 e 4 a seguir procura-se trazer alguns dados para ilustração e 

análise deste cenário que envolve a inserção e o uso das tecnologias em nossa 

sociedade. Nele se poderá constatar, por exemplo, a situação, por classe social (A, 

B, C e DE), do número de domicílios que possuem computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 – Proporção de domicílios com computador, percentual sobre o total de domicílios. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em CGI11 (2013), CGI (2014) e CGI (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Taxa de crescimento referente à proporção de domicílios com computador (2008-2014). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CGI (2013), CGI (2014) e CGI (2015). 
 

Observe-se nos Gráficos 3 e 4 que para qualquer classe analisada os 

números são crescentes para o intervalo entre os anos de 2008 a 2014. Mas vale 

destacar, nomeadamente no Gráfico 4, o crescimento quadriplicado (400%) do 

índice correspondente à classe DE, que passou dos 3% em 2008 para o número de 
______________ 
11 Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI). 
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Na classe C, a presença de computadores portáteis, que era de 3,5 milhões de domicílios em 
2011, aumentou para 6,4 milhões em 2013. Os tablets, por sua vez, praticamente não estavam 
presentes nesta classe em 2011, mas chegaram a 1,1 milhão de domicílios em 2013.

Além do aumento da presença de computadores portáteis nos domicílios brasileiros, a 
proporção com mais de um tipo de computador também cresceu, como mostra o Gráfico 4. De 
igual maneira, esse indicador é impactado substantivamente pelas variáveis socioeconômicas: 
enquanto a presença de apenas um computador é maior entre os domicílios de mais baixa 
renda, os domicílios de renda média familiar mais alta registram percentuais maiores da 
presença de mais de um tipo de computador. 

GRÁFICO 4
PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR, POR TIPO DE COMPUTADOR PRESENTE NO DOMICÍLIO DE 
FORMA EXCLUSIVA OU PELA PRESENÇA SIMULTÂNEA DE MAIS DE UM TIPO DE COMPUTADOR (2008 – 2013) 
Percentual sobre o total de domicílios com computador
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MAIS DO QUE UM TIPO DE COMPUTADOR
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A pesquisa também investiga a intenção da população com 16 anos ou mais de adquirir um 
computador nos 12 meses seguintes à entrevista, independentemente do indivíduo possuir 
ou não computador em casa. Cerca de um terço deles (31%) tem intenção de adquirir um 
computador, seja de mesa, portátil ou tablet nos 12 meses seguintes à entrevista. 

Considerando os diferentes tipos de computador, a intenção de adquirir um computador portátil 
(18%) é superior à intenção de compra de computadores de mesa (12%) ou de um tablet (10%). 
Além disso, entre os que têm intenção de adquirir esses equipamentos, o valor máximo mais 
mencionado para aquisição de computador é de R$ 1.000,00, tanto para computador portátil 
(28%) quanto para um computador de mesa (35%). Já no caso do tablet, 30% dos que têm 
intenção de adquirir esse tipo de equipamento declaram que pagariam até R$ 500,00 por ele.

12% no ano de 2014 e também o índice de 96% de crescimento referente à classe 

C. 

Outro dado importante trazido pela pesquisa “TICs Domicílios e Empresa 

2013” - realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI, 2014) - é o 

levantamento, entre os anos de 2008 e 2013, da presença simultânea de mais de 

um tipo de computador por domicílio. Veja-se isso demonstrado no Gráfico 5, 

apresentado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico 5 - Proporção de domicílios com computador, por tipo de computador presente no domicílio 
de forma exclusiva ou pela presença simultânea de mais de um tipo de computador (2008 – 2013) 

percentual sobre o total de domicílios com computador. 
Fonte: CGI (2014). 

 

Igualmente é interessante dar destaque a outro indicador trazido por CGI 

(2014) e que tem relação direta com o tema deste trabalho de pesquisa, por 

potencialmente impactarem em questões como mobilidade e aprendizagem móvel, 

por exemplo, que é o crescimento do número de computadores portáteis e tablets. A 

própria pesquisa aponta para uma análise deste dado: 

De igual maneira, esse indicador é impactado substantivamente pelas 
variáveis socioeconômicas: enquanto a presença de apenas um 
computador é maior entre os domicílios de mais baixa renda, os domicílios 
de renda média familiar mais alta registram percentuais maiores da 
presença de mais de um tipo de computador. (CGI, 2014, p. 168). 
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Base: Total de domicílios com computador 2014 (32,9 milhões) 
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Observe-se estes dados pela análise do Gráfico 6, que segue: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 - Proporção de domicílios com computador, por tipo de computador (2008 – 2014) 
percentual sobre o total de domicílios com computador. 

Fonte: CGI (2015). 
 

Observe-se no Gráfico 6, especialmente, dois dados importantes: a) o número 

de domicílios com computadores portáteis (laptops ou notebooks) ultrapassou o 

número de computadores de mesa (Desktop ou PC) e b) o aumento entre o ano de 

2013 e 2014 do número de tablets, que passou de 12% para 33%, um aumento de 

quase três vezes em um ano - isso para além do expressivo aumento neste mesmo 

equipamento de 2% no ano de 2011 para 33% no ano de 2014, um aumento de 16 

vezes num intervalo de 4 anos. 

Quanto ao acesso à internet e, portanto, quanto à conectividade, no Gráfico 7, 

apresenta-se a proporção de números de domicílios, igualmente divididos por 

classes sociais, que possuem acesso à rede mundial de computadores e, no Gráfico 

8, a taxa de crescimento, por classe social, referente a este dado entre os anos de 

2008 e 2014. 
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Gráfico 7 – Proporção de domicílios com acesso à Internet, percentual sobre o total de domicílios. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CGI (2013), CGI (2014) e GCI (2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8 – Taxa de crescimento referente a proporção de domicílios com acesso à Internet 
(2008/2014). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CGI (2013), CGI (2014) e GCI (2015). 
 

Igualmente vale destacar no Gráfico 8, ao analisar-se a classe DE no intervalo 

entre os anos de 2008 a 2014, o avanço demonstrado na proporção de domicílios 

com acesso à internet, pois o índice aumentou o equivalente a 14 vezes (1.400%) 

para esta classe social e também o avanço de 300% referente à classe C neste 

intervalo de seis anos. 

Não é demais reforçar que estes dados terão reflexo no que será tratado mais 

adiante, sobretudo quando adentrar-se no tema da mobilidade e da aprendizagem 

móvel, quando acesso à internet e aos dispositivos tecnológicos para acesso à rede 

serão componentes determinantes. 
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Diante do exposto, nota-se uma clara divisão destes números, evidenciando o 

fosso social em mais este critério de análise. Assim se constrói o cenário da 

exclusão digital. A própria pesquisa aponta essa disparidade em seu texto:  

As disparidades socioeconômicas também se apresentam como elemento 
fundamental para a análise da presença da Internet nos domicílios. A 
pesquisa mostra 8% dos domicílios pertencentes às classes D e E com 
acesso à Internet. Mesmo a classe C, que teve crescimento de 23 pontos 
percentuais nos últimos seis anos, ainda tem apenas 39% dos domicílios 
com algum tipo de conexão de Internet. (CGI, 2014, p. 172). 

Esta mesma pesquisa (CGI, 2014) trazia outro número expressivo: são 

aproximadamente 140 milhões de usuários de telefones celulares no Brasil. Este 

número atualizado para o ano de 2014 passou a ser de aproximadamente 150 

milhões, conforme (CGI, 2015).  

Quando se analisa o tipo de uso que se faz desta tecnologia, vê-se que este 

aparato é utilizado para acesso à Internet por 47% dos seus usuários - 

correspondente a 81,5 milhões de usuário de internet no celular -, o que denota uma 

perda de oportunidade de utilização potencial deste meio de comunicação, pois 

menos da metade dos usuários de telefones celulares o utilizam para acesso à rede. 

E quando se segue para análise mais apurada dos dados, nota-se que as 

classes mais altas (classes A e B) são detentoras do maior número proporcional de 

usuários de Internet pelo telefone celular, enquanto as classes D/E são as que 

menos uso fazem deste recurso, contribuindo para, mais uma vez, alargar o buraco 

entre as classes, sobretudo considerando o acesso à Internet. Veja-se esses dados 

no Gráfico 9 e no Gráfico 10 que trará a taxa de crescimento de usuário de internet 

por celular no período analisado. 
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Gráfico 9 – Proporção de usuários de Internet por celular (2011/2014).  
Percentual sobre o total da população. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CGI (2013), CGI (2014) e GCI (2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10 – Taxa de crescimento referente à proporção de usuários de Internet por celular 
(2011/2014).  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CGI (2013), CGI (2014) e GCI (2015). 
 

Entretanto, ao analisarem-se os Gráficos 9 e 10 nota-se o crescimento 

expressivo dos índices correspondentes à classe C, na ordem de 335% e à Classe 

D/E que obteve índice de 450% de evolução para o período de 2011 a 2014. Este 

crescimento pode ser fruto de diversos fatores, entre eles melhoria no poder de 

compra da população pertencente às classes C e D/E - numa espécie de inclusão 
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econômica12 - ou evolução do alcance de internet que encontra-se disponível a mais 

pessoas - inclusão digital. 

O que de fato deve ser considerado é que conhecer as inovações e 

ferramentas tecnológicas e refletir sobre elas é essencial para se manter em sintonia 

com as transformações econômicas, sociais, políticas e educacionais que a toda 

hora se fazem presentes. Importante aqui é dar destaque, corroborando com Freitas 

(2006), à interpretação da visão de Pinto (2005) sobre as tecnologias e sua 

importância para interpretação e leitura do mundo e para o desenvolvimento social 

advindo desta habilidade: 

Passar do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, na acepção de 
Vieira Pinto, significava trocar a relação de “amanualidade” entre o homem 
e o mundo, ou seja, proporcionar a cada um a possibilidade de manusear a 
realidade com recursos cada vez mais elaborados. (FREITAS, 2006, p. 84). 

É justamente esta a mudança na forma de ler o mundo a qual este texto se 

refere e sobre a qual se dará foco adiante. 

1.2 O CONCEITO DE TECNOLOGIA 

A tecnologia não se explica por si só, não se configura como panaceia 

solucionadora de todos os nossos problemas e, muito menos, encontra-se livre de 

interesses subjacentes. Ela tem de fazer parte de um cenário transformador, no qual 

os sujeitos da transformação se apropriem, de forma consciente e crítica, de tais 

avanços tecnológicos. 

Contudo, para uma análise mais detida sobre a(s) tecnologia(s), é necessário 

conceituarmos e entendermos este termo. Eis, aqui, uma tarefa não muito fácil, mas 

______________ 
12 Aqui vale uma nota para dar destaque ao que Piketty (2014) traz na introdução do seu livro “O 
capital no século XXI”, ao iniciar as discussões sobre a questão da desigualdade e suas estruturas, 
capital e riqueza, divisão capital-trabalho e outros temas: “A distribuição da riqueza é uma das 
questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre sua evolução no 
longo prazo? Será que a dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a 
uma concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Marx no 
século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, da concorrência e do progresso 
levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização harmoniosa das 
classes na fases avançadas do desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XXI?” 
(PIKETTY, 2014, p. 9). 
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de muita relevância, como afirma Pinto (2005, p. 219): “Sua importância na 

compreensão dos problemas da realidade atual agiganta-se, em razão justamente 

do largo e indiscriminado emprego, que a torna ao mesmo tempo uma noção 

essencial e confusa”. 

O mesmo autor destaca a necessidade de se distinguir ao menos quatro 

significados do termo tecnologia, a saber: 

a) De acordo com o primeiro significado etimológico, a “tecnologia” tem de 
ser a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, abrangidas nesta 
última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões e, 
generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa; b) No segundo 
significado, “tecnologia” equivale pura e simplesmente a técnica; c) 
Estritamente ligado à significação anterior, encontramos o conceito de 
“tecnologia” entendido como o conjunto de todas as técnicas de que dispõe 
uma determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu 
desenvolvimento; d) Por fim, encontramos o quarto sentido do vocábulo 
“tecnologia”, [...] a ideologização da técnica. Condensadamente, pode dizer-
se que neste caso a palavra tecnologia menciona a ideologia da técnica. 
(PINTO, 2005, p. 220). 

Pode-se entender, pelo menos em dois dos quatro conceitos apresentados 

acima, que a tecnologia pode ser considerada uma ciência: a ciência da técnica. 

Neste caso, considera-se a técnica como um ato produtivo e, consequentemente, a 

tecnologia se configura como ciência que estuda as transformações e as produções. 

Pinto (2005, p. 221) completa este entendimento: 

Se a técnica configura um dado da realidade objetiva, um produto da 
percepção humana que retorna ao mundo em forma de ação, materializado 
em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural, 
compreende-se tenha obrigatoriamente de haver a ciência que o abrange e 
explora, dando em resultado um conjunto de formulações técnicas, 
recheadas de complexo e rico conteúdo epistemológico. Tal ciência deve 
ser chamada “tecnologia”, conforme o uso generalizado na composição das 
denominações científicas. 

Não cabe aqui esmiuçar estes conceitos e sua utilização para direita ou para 

a esquerda, mas importa destacar, sobretudo, que não se pode confundir técnica e 

tecnologia. Como dito anteriormente, a técnica é o ato e as ferramentas, e a 

tecnologia a ciência que abrange, que estuda, que teoriza este determinado ato e 

suas ferramentas. Um não é mais que o outro, são complementares. 
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Importante ainda dar foco a um outro ponto: como ciência, a tecnologia não 

se desenvolve de forma isolada e neutra e, por isso mesmo, não se encontra livre de 

influências e de conceituações que atendam este ou aquele interesse, que pode ser 

social, político ou econômico. 

Também, no exercício de se estabelecer uma definição para a tecnologia, 

Castells (1999, p. 49) completa: “Como tecnologia, entendo, em linha direta com 

Harvey Brooks e Daniel Bell, o uso de conhecimentos científicos para especificar as 

vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível”. 

Castells (1999) insere outra dimensão ao conceito, a dimensão do uso da 

tecnologia para reprodução. Esta dimensão está inserida em sua obra trazendo a 

questão da tecnologia como motor desenvolvimentista da sociedade, inclusive 

utilizando conceitos como sociedade em rede, revolução tecnológica e revolução 

tecnológica da informação. 

Vive-se em uma sociedade que faz usos das tecnologias e pensa com seus 

aparatos para quase tudo. Conforme pode-se vivenciar, e também em Castells 

(1999), depara-se cada vez mais com um volume espantoso de descobertas, de 

invenções, de disseminação de informações, que levou este mesmo autor a tratar da 

revolução tecnológica moderna - que ele chama de Revolução da Tecnologia da 

Informação - e, ainda, destacar que: 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informações, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 
entre a inovação e seu uso. (CASTELLS, 1999, p. 50-51). 

Nesta definição, pode-se dar destaque à centralidade e à importância da 

difusão da informação para o processo de mudanças tecnológicas e sociais. Acerca 

disso, acrescenta Green (2009, p. 56) que: “A questão do acesso à informação não 

é um debate abstrato; é uma ferramenta essencial da cidadania”. 

A informação passa a ser a mola mestra de todas as outras coisas. Nesse 

cenário, cujo encadeamento de fatores propícios induziu seu aparecimento, surge 

então a sociedade em rede. Diz Castells (1999, p. 69) a esse respeito que: 
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O surgimento da sociedade em rede, [...], não pode ser entendido sem a 
interação entre estas duas tendências relativamente autônomas: o 
desenvolvimento de novas tecnologias da informação e a tentativa da antiga 
sociedade de reaparelhar-se com uso do poder da tecnologia para servir a 
tecnologia do poder. 

Numa sociedade em que não haja distribuição e acesso igualitário à 

informação, as possibilidades de participar ativamente deste processo de 

transformações se tornam reduzidas. Então, a questão aqui posta é a seguinte: a 

mesma tecnologia que faz a informação circular numa velocidade sem precedentes, 

propiciando condições de socialização desta informação/conhecimento, é a mesma 

que pode aumentar o fosso de desigualdade e exclusão13, na medida em que pode 

estar a serviço dos grupos dominantes interessados em manter seu status quo. 

Veja-se o que Belloni (2002) traz a respeito da questão do agravamento das 

desigualdades sociais que podem ocorrem em função do progresso tecnológico e 

sua disseminação: 

Nos países subdesenvolvidos, porém industrializados e altamente 
urbanizados; pobres e atrasados cultural e politicamente, mas com “bolsões 
tecnificados” e globalizados; nesses países as contradições e as 
desigualdades sociais tendem a ser agravadas pelo avanço tecnológico. 
São aqueles países que, tendo sido compelidos a importar os piores 
malefícios do desenvolvimento (poluição, devastação ecológica, 
concentração urbana), não puderam exigir ao mesmo tempo os benefícios 
(o avanço social e político) e continuam sofrendo os problemas típicos de 
sua situação tradicional (estrutura agrária arcaica, política oligárquica, 
desemprego estrutural, ignorância, exclusão e miséria), agravados de modo 
inédito na história pela eficácia tecnológica. Para ilustrar este agravamento 
pensemos, numa metáfora, na motosserra e no machado em ação na 
Amazônia. (BELLONI, 2002, p. 119). 

______________ 
13 Martins (2002) trabalha o conceito de exclusão como uma peça fundamental do sistema capitalista, 
na medida em que nesse sistema a exclusão faz parte de seu processo de funcionamento. Nele se 
exclui para poder incluir de forma progressivamente degradante. Desse modo, Martins (2002) chama 
a atenção para o seguinte: o problema da exclusão capitalista está justamente, em tempos recentes, 
na demora que o excluído leva para se reincluir-se. É esse movimento – exclusão/inclusão – a 
espinha dorsal do capitalismo moderno. Nesse sentido, o conceito de exclusão estaria estreitamente 
ao ponto de vista do outro, do não excluído. Assim, esse conceito: “É, antes, uma impressão 
superficial sobre o outro por parte daqueles que se consideram ‘incluídos’ (humanizados) e não o são 
de fato” (MARTINS, 2002, p. 43). Numa citação longa, mas essencial, Martins (2002, p. 46) se faz 
melhor entender: “Há processos sociais excludentes, mas não há exclusões consumadas, definitivas, 
irremediáveis. Uma sociedade cujo núcleo é a acumulação de capital e cuja contrapartida é a 
privação social e cultural tende a empurrar ‘para fora’, a excluir, mas, ao mesmo tempo, o faz para 
incluir ainda que de forma degradada, ainda que em condições sociais adversas. O ‘excluído’ é, na 
melhor das hipóteses, a vivência pessoal de um momento transitório, fugaz ou demorado, de 
exclusão-integração, de ‘sair’ e ‘reentrar’ no processo de reprodução social”. 
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A tecnologia pode servir tanto para libertar quanto para dominar. De certo 

modo, pode-se fazer neste ponto uma analogia à discussão que Bauman (1999) faz 

sobre a anulação das distâncias de tempo e espaço trazidas pelas tecnologias, 

quando diz “Nova velocidade, nova polarização” (BAUMAN, 1999, p. 25). E 

completa: 

Trocando em miúdos: em vez de homogeneizar a condição humana, a 
anulação tecnológica das distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la. 
Ela emancipa certos seres humanos das restrições territoriais e torna 
extraterritoriais certos significados geradores de comunidade – ao mesmo 
tempo que desnuda o território, no qual outras pessoas continuam sendo 
confinadas, do seu significado e da sua capacidade de doar identidade. 
Para algumas pessoas ela augura uma liberdade sem precedentes face aos 
obstáculos físicos e uma capacidade inaudita de se mover e agir a 
distância. Para outras, pressagia a impossibilidade de domesticar e se 
apropriar da localidade da qual têm pouca chance de se libertar para mudar-
se para outro lugar. (BAUMAN, 1999, p. 25). 

Está-se a dizer aqui, acerca do uso das tecnologias como instrumentos de 

dominação social, econômica ou política de uma sociedade, que essas tecnologias 

tanto podem servir a isso tudo quanto podem servir ao contrário, ou seja, como 

instrumentos de libertação, dependendo, neste ponto, de uma visão social crítica e 

reflexiva acerca de seu uso e de práticas políticas para sua apropriação. 

Sevcenko (2001, p. 17-18) traz também uma contribuição a respeito desta 

necessidade de uma visão crítica sobre a panaceia tecnológica e 

desenvolvimentista: 

A crítica, portanto, é a contrapartida cultural diante da técnica, é o modo de 
a sociedade dialogar com as inovações, ponderando sobre seu impacto, 
avaliando seus efeitos e perscrutando seus desdobramentos. A técnica, 
nesse sentido, é socialmente consequente quando dialoga com a crítica. O 
problema, assim, não é nem a técnica e nem a crítica, mas a síndrome do 
loop14, que emudece a voz da crítica, tornando a técnica surda à sociedade. 

E Castells (1999, p. 78), dentro desta perspectiva de se ressaltar a 

importância de uma visão crítica sobre a tecnologia, destaca em outra passagem: 

______________ 
14 Destaque nosso. 
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[...] devemos evitar um precipitado julgamento de valores ligados a essa 
característica tecnológica. Isso porque a flexibilidade tanto pode ser uma 
força libertadora como também uma tendência repressiva, se os 
redefinidores das regras sempre forem os poderes constituídos. 

 E numa visão de cunho mais filosófico, Pinto (2005, p. 262) enfatiza que: 

Quando, conforme acontece na época atual, a tecnologia se revela 
ambivalente, sendo ao mesmo tempo o esteio e a arma da dominação, na 
mão do senhor, e a esperança de liberdade e o instrumento para consegui-
la, na mão do escravo, a revelação desta duplicidade fere, como uma 
aberração, os princípios mais sólidos do pensar formal, não encontra 
explicação, torna impossível configurar qualquer conceito lógico da 
tecnologia e leva a crer na intervenção de agentes anímicos irracionais. 

O grande desafio não está somente no desenvolvimento das tecnologias ou 

em determinar seus vieses, mas também no aprimoramento da capacidade crítica e 

da qualidade da formação do próprio homem como um pré-requisito para que a 

tecnologia ou conhecimento técnico possa continuar a se desenvolver, mas sem 

ameaças às economias e seus desenvolvimentos, à qualidade de vida das pessoas, 

às questões culturais e até mesmo à sua segurança. 

O conceito de revolução tecnológica está intimamente ligado ao conceito de 

desenvolvimento e progresso econômico, uma vez que esta tecnologia se atrela 

justamente ao objetivo do aumento da produção, ao ganho de capital, ao 

barateamento dos meios de produção e consequente aumento do lucro (CASTELLS, 

1999). 

E aí se encerra, para muitos, o ciclo das virtudes das tecnologias. Trata-se de 

uma visão ideológica que, ao universalizar conquistas, que são para poucos como 

se fossem para todos, torna as tecnologias em si mesmas libertadoras, democráticas 

e até revolucionárias. 

Nesse sentido é que se entende a necessidade de se discutir amplamente a 

questão da apropriação da tecnologia e seus recursos como direito de toda pessoa. 

Um direito que deveria ser dado desde a formação escolar mais básica e que 

igualmente deveria estar inserida nas discussões escolares e curriculares. Ou seria 

a garantia da não apropriação a esta tecnologia uma estratégia de dominação ou 

manutenção de um status dominante? É justamente esta discussão que se pretende 

realizar na próxima seção deste capítulo. 
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1.3 A TECNOLOGIA: UM DIREITO HUMANO 

O desenvolvimento social está ligado ao desenvolvimento econômico. Não 

há, nos dias atuais, como dissociar, num discurso geral - e para alguns economistas, 

superficial - os dois conceitos. E esses conceitos acabam trazendo consigo, nessa 

mesma perspectiva, o discurso do progresso tecnológico a favor do 

desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, corroboramos com o pensamento de Sevcenko (2001, p. 

23) sobre a acelerada transformação tecnológica e as mudanças e desequilíbrios 

atrelados a este cenário no século XX, quando assim se expressa este autor: 

O que distinguiu particularmente o século XX, em comparação com 
qualquer outro período precedente, foi uma tendência contínua e acelerada 
de mudança tecnológica, com efeitos multiplicativos e revolucionários sobre 
praticamente todos os campos da experiência humana e em todos os 
âmbitos da vida no planeta. 

Observe-se que esta perspectiva traz consigo uma série de discursos e 

conceitos que começam a ser questionados nos dias de hoje por economistas, 

educadores, cientistas sociais e cientistas políticos. 

Entre estes encontra-se Amartya Sen, do qual se pode trazer também para 

esse debate algumas contribuições (SEN, 2010) para se estabelecer uma nova 

compreensão acerca do conceito de desenvolvimento social atrelado a outros 

conceitos, tais como miséria, pobreza, fome e bem-estar social. 

Sen (2010) procura analisar, por um viés diferenciado, o papel do 

desenvolvimento em contraposição a um olhar restritivo que associa o conceito de 

desenvolvimento atrelado, de forma sub-reptícia, a fatores como crescimento do 

Produto Interno Bruno (PIB), desenvolvimento industrial, avanços tecnológicos ou 

modernização social. Ele assim se posiciona: “Procuramos demonstrar [...] que o 

desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão de liberdades” 

(SEN, 2010, p. 16). Nesse sentido, este autor inverte a lógica economicista do 

desenvolvimento, como se ela fosse a causa da possibilidade das condições e 

vivência das liberdades.  

Na verdade, Sen (2010) vai reverter esta lógica afirmando que o 

desenvolvimento das liberdades é que gera a possiblidade do desenvolvimento. 
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Assim é que ele foi reconhecido a ponto de lhe ser atribuído o prêmio Nobel de 

Economia15. E mais, para este autor: 

O que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por 
condições habilitadoras, como boa saúde, educação básica e incentivo e 
aperfeiçoamento de iniciativas. (SEN, 2010, p. 18). 

Nesse sentido, veja-se o que Unterhalter (2012, p. 165) tem a colaborar a 

respeito da posição da educação no âmbito da abordagem do desenvolvimento16 

humano e capacidades: 

A abordagem de desenvolvimento humano e capacidades, associada ao 
trabalho de Mahbub Ul Haq (1995), Amartya Sen (1992, 1999) e Martha 
Nussbaum (2000, 2006)17, reposiciona a educação como uma questão 
distribucional, mas dá atenção considerável à diversidade humana, embora 
de forma diferente daquela sugerida pela teoria pós-colonial. [...] Como 
consequência, saúde e educação, que formam os indivíduos, são tão 
importantes para o desenvolvimento quanto aquilo que fazem em seu 
trabalho, suas políticas ou seu lazer. Implicitamente, a educação nesse 
caso é um processo que estimula o desenvolvimento humano e a expressão 
do prazer do desenvolvimento humano. 

E continua Unterhalter (2012, p. 181), falando sobre as ideias acerca do 

desenvolvimento humano, indicando que estas 

______________ 
15 Amartya Sen foi agraciado com o Prémio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel 
(Prêmio Nobel) de 1998 por suas contribuições à teoria da decisão social e do Welfare State. 
16 Neste mesmo trabalho, Unterhalter (2012, p. 181) traz uma definição de desenvolvimento, por 
Mahbub Ul Haq (1995), que posiciona o indivíduo no palco central da cena, a saber: “O 
desenvolvimento é analisado e compreendido em termos do indivíduo. Cada atividade é analisada 
para verificar quantas pessoas participam ou beneficiam-se dela. A melhoria da vida dos indivíduos, e 
não apenas a expansão de processos de produção, torna-se a pedra de toque do sucesso de 
políticas de desenvolvimento (UL HAQ, 1995)”. 
17 Importante destacar o que Unterhalter (2012) traz sobre o entendimento do objetivo da educação 
para Mahbub Ul Haq (1995), Amartya Sen (1992, 1999) e Martha Nussbaum (2000, 2006), veja-se: “É 
evidente que os três autores veem o objetivo da educação como algo muito mais amplo do que 
desenvolver habilidades que aumentam o crescimento econômico. Não estão interessados apenas na 
educação como um sistema de insumos e resultados, mas como processo por meio do qual se 
cultivam reflexões críticas e conexões com outros indivíduos, que são intrinsecamente éticas, e não 
apenas instrumentais”. (UNTERHALTER, 2012, p. 182). 



52 

[...] baseiam-se explicitamente na noção de capacidade e na percepção de 
Sen de que, ao olhar para a igualdade, não se deve avaliar igualdade de 
oportunidade ou de resultados, mas de capacidades, ou seja, a “habilidade 
do indivíduo de realizar atos de valor ou de alcançar estados valiosos do ser 
[...] combinações alternativas de tudo o que um indivíduo é capaz de fazer 
ou de ser” (SEN, 1993, p. 30). Desse modo, a abordagem indica a 
importância da avaliação dos arranjos sociais, econômicos e políticos de 
que as pessoas conseguem desfrutar, e de fato desfrutam, por uma 
expansão das liberdades. Assim sendo, ao lidar com educação, precisamos 
avaliar não apenas insumos (número de professores ou de salas de aula) 
ou resultados (nível de qualificações educacionais), mas também se existe 
uma gama de oportunidades para ações de valor e estados do ser que 
possam ser alcançadas, e se tais oportunidades se realizam. Sen interessa-
se especificamente pela diversidade humana e pelas formas como, em 
diferentes situações, os indivíduos convertem recursos, tais como 
educação, em práticas valorativas. 

Contudo, de maneira inversa, a limitação de uma liberdade específica, tal 

como uma privação de liberdade econômica, contribui para a privação de outras 

espécies de liberdade, como a social ou a política, tornando esse processo um 

encadeamento no qual há influências recíprocas e interligadas. Conforme Sen 

(2010, p. 23): “A privação de liberdade econômica pode gerar a privação de 

liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da 

mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica”. 

Para poder desfrutar de todas as condições para que se desenvolva de 

maneira autônoma e completa, toda pessoa tem de ter garantidos os seus direitos e 

as suas liberdades, não apenas de oportunidades, mas de condições. É claro que 

entre elas se encontra o direito à educação de qualidade18, que prepare para a 

participação consciente no mundo social e do trabalho e, para que isso ocorra de 

forma completa, há que se garantir acesso efetivo às tecnologias da comunicação e 

informação. 

A respeito deste conceito de desenvolvimento, para além de uma análise 

puramente econômica, traz-se também a contribuição de Pinheiro (2012, p. 8-9) 

sobre a abordagem proposta por Sen (2010): 

______________ 
18 Destaca-se, conforme Unterhalter (2012), o lugar da educação enquanto fomentadora potencial da 
ampliação de capacidades, destacando novamente os trabalhos de Sen (1999) e Nussbaum (2006): 
“Sen (1999) e Nussbaum (2006) formularam de que forma sua visão de justiça é global, não apenas 
local, e deram à educação um lugar significativo em termos de obrigação mútua entre os indivíduos 
para ampliar capacidades, o que demanda pensar na educação em relação a debates sobre 
cosmopolitismo e processos de justiça global”. (UNTERHALTER, 2012, p. 183). 



53 

Para o autor aqui estudado [SEN, 2010], um país é tanto mais desenvolvido 
quanto mais se promove a expansão do horizonte de liberdade dos seus 
cidadãos, o que significa que eles têm capacidades crescentes de ser e de 
fazer aquilo que valorizam e que têm razões para valorizar. Em vez de 
enfocar os meios de que as pessoas se utilizam para obterem o estilo de 
vida que desejam – sendo a renda o principal desses meios – a análise de 
Sen volta-se para aquilo que o autor, justificadamente, considera os fins do 
processo de desenvolvimento, ou seja, as próprias pessoas. [...] A 
preocupação primeira deve ser o desdobramento da rede conceitual da 
abordagem do desenvolvimento como liberdade, até que se tenha uma 
visão panorâmica dessa rede. 

É justamente pelas interconexões entre os diferentes tipos de liberdades que 

Sen (2010) reforça que a condição de agente emerge como o principal motor do 

desenvolvimento social. Desta forma, se pode ver como é importante considerar o 

papel da educação e da escola como espaço privilegiado de formação integral do 

ser humano. É nesse sentido que, também para Green (2009, p. 45): “A educação é 

crucial para romper o ciclo de pobreza”. E este mesmo autor ainda diz que: “A 

educação é a ferramenta mais poderosa para interromper a transmissão de 

privações de uma geração para a seguinte” (GREEN, 2009, p. 45).  

Desta formação educacional integral podemos esperar a devida apropriação 

da informação e das tecnologias, de forma crítica, integral e promotora de 

desenvolvimento. Eis aí um desafio para a escola e para o currículo: realizar a 

integração dessa tecnologia e desse fluxo informacional diluído no currículo e no 

cotidiano escolar. 

Como exemplo pode-se tomar o caso da chegada da internet na escola, 

acompanhada da quantidade de informação que trouxe a reboque. Almeida (2003, p. 

113-114) assim se pronuncia sobre a questão do acesso à internet na escola, 

dizendo que este acesso: 

[...] contribui para expandir o acesso à informação atualizada, permite 
estabelecer novas relações com o saber que ultrapassam os limites dos 
materiais instrucionais tradicionais, favorece a criação de comunidades 
colaborativas que privilegiam a comunicação e permite eliminar os muros 
que separam a instituição da sociedade. 
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O acesso às informações disponíveis na rede mundial de computadores19 e 

de outras tecnologias na escola pode trazer muitas contribuições para a educação 

escolar, sobretudo se esta inserção estiver respaldada num currículo 

contextualizado e permeado pela inserção não só da internet e de outras 

tecnologias, mas também de discussões que propiciem a formação crítica e 

participativa dos alunos e de toda comunidade20. 

Nesse sentido, Belloni (2012, p. 118) reforça que: 

Neste início do século 21, quando o futuro já chegou, observamos novos 
modos de socialização e mediações inéditas, decorrentes de artefatos 
técnicos extremamente sofisticados (como por exemplo a realidade virtual) 
que subvertem radicalmente as formas e as instituições de socialização 
estabelecidas: as crianças aprendem sozinhas (“autodidaxia”), lidando com 
máquinas “inteligentes” e “interativas”, conteúdos, formas e normas que a 
instituição escolar, despreparada, mal equipada e desprestigiada, nem 
sempre aprova e raramente desenvolve. 

Contudo, há que destacar que, conforme Almeida e Valente (2011, p. 28): 

“[...], é necessário reconhecer que o domínio de uma tecnologia, seja ela qual for, é 

insuficiente para compreender seus modos de produção e incorporá-la ao ensino, à 

aprendizagem e ao currículo” e, nesse sentido, mais uma vez, a educação 

representa uma oportunidade para que o sujeito possa se apropriar de 

conhecimentos e, consequentemente, se desenvolver tanto social, política, 

econômica e culturalmente, tendo acesso às tecnologias de sua época.  

É neste sentido que se entende a tecnologia e sua apropriação como um 

direito. Para argumentar a esse favor, recorrer-se-á mais uma a vez a Pinto (2005, p. 

269):  

______________ 
19 Acerca do fluxo de informações e conhecimentos para além do ambiente escolar e do impacto disto 
no atual cenário educacional, veja-se o que Dias (2011, p. 148) afirma: “Atualmente, a aquisição de 
conhecimentos se dá tão intensamente fora da escola quanto dentro, se não mais. A abundância de 
informação trazida pelos meios de comunicação, pela internet e pela interação com o outro, 
sobretudo nos grandes centros, é tão rica quanto a informação trabalhada em sala de aula. Sem 
dúvida o conhecimento acadêmico é mais estruturado e, supostamente, de maior valor. Mas como 
desprezar a infinidade de novos conhecimentos com os quais se entra em contato a cada segundo?”  
20 Conforme Almeida (2012, p. 55): “O ingresso da educação na informática não se deve apenas á 
boa vontade deste ou daquele educador ou do caráter progressista de determinado governo. Desde 
uma ótica mais abrangente, sua utilização na educação, como nos demais setores da sociedade, se 
deve a um projeto organizativo de uma classe social, sua proprietária. É dela todo aparato 
tecnológico da informática e é dela todo o domínio de sua tecnologia”. 
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Sendo a técnica a forma da ação produtiva humana, racionalizada em 
virtude de obedecer ao conhecimento das propriedades dos corpos e das 
forças naturais, no conceito dela não contém nenhuma nota indicando 
relacionar-se com qualidades excepcionais de indivíduos isolados. Ao 
contrário, o conceito da técnica mostra que deve ser, por necessidade, 
patrimônio da espécie. 

E ainda, conforme Belloni (2002, p. 118): 

Do ponto de vista da sociologia, não há mais como contestar que as 
diferentes mídias eletrônicas assumem um papel cada vez mais importante 
no processo de socialização, ao passo que a escola (principalmente a 
pública) não consegue atender minimamente a demandas cada vez maiores 
e mais exigentes e a “academia” entrincheira-se em concepções idealistas, 
negligenciando os recursos técnicos, considerados como meramente 
instrumentais. No setor privado, as escolas respondem “naturalmente” aos 
apelos sedutores do mercado e se entregam de corpo e alma à inovação 
tecnológica, sem muita reflexão crítica e bem pouca criatividade, formando 
não o usuário competente e criativo, como seria desejável, mas o 
consumidor deslumbrado. 

Se a tecnologia é o meio pelo qual se pode progredir, mudar o mundo por 

meio do trabalho humano, não há como não a entender como um direito de toda 

pessoa. Se a tecnologia é forjada pelo homem como uma ferramenta de ação 

transformadora e progressista, de trabalho do homem para o homem, tem de ser 

direito de todos. 

Pode-se destacar mais uma vez a importância da educação nesta causa, no 

sentido desta se constituir como um espaço de apropriação dessa tecnologia. De 

acordo com Belloni (2002, p. 118): 

Pedagogia e tecnologia (entendidas como processos sociais) sempre 
andaram de mãos dadas: o processo de socialização das novas gerações 
inclui necessária e logicamente a preparação dos jovens indivíduos para o 
uso dos meios técnicos disponíveis na sociedade, seja o arado seja o 
computador. O que diferencia uma sociedade de outra e diferentes 
momentos históricos são as finalidades, as formas e as instituições sociais 
envolvidas nessa preparação, que a sociologia chama “processo de 
socialização”. 

Almeida (2009, p. 55) reforça e conclui: “Na verdade, a tecnologia é a 

humanidade adensada; sua construção é fruto de uma longa série de eventos do 

mundo do trabalho. Sendo a tecnologia trabalho humano condensado, ela é posse 

de todos”. 
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Assim é que se entende que a tecnologia se enquadra na condição de ser um 

direito humano, pois por intermédio da ação do homem de posse desta tecnologia 

pode-se realizar uma melhor e mais adequada leitura do mundo e a partir daí tomar-

se ações capazes de realizar transformações que venham ao encontro do desejo e 

das ações para a construção de uma sociedade mais justa, na qual o homem 

encontre um ambiente melhor e mais e mais inclusivo. Este é o desafio que cabe à 

integração das TDIC nos currículos escolares superar21. 

Neste ponto há que se ter o mesmo entendimento de Pinto (2005), que 

possuía uma visão unitária de história e cultura e, nesse caso, com a relevante 

consideração de se ter a tecnologia como um elemento da cultura. Cultura como um 

direito, assim tecnologia também como um direito. 

Com estes entendimentos - importância da apropriação das ferramentas 

tecnológicas como instrumentos de leitura do mundo e como a educação sendo o 

espaço para tal apropriação - é que se passa a tratar, no capítulo que segue, da 

expansão da educação superior na Europa, no MERCOSUL e no Brasil, como meio 

de aquisição de competências para o mundo do trabalho e formação social. 

______________ 
21 Cabe aqui um destaque para o conceito tratado pela UNESCO (2015) que é o de Educação para 
Cidadania Global (ECG), que pode ser entendida a partir do seguinte pressuposto: “A ECG é um 
marco paradigmático que sintetiza o modo como a educação pode desenvolver conhecimentos, 
habilidades, valores e atitudes de que os alunos precisam para assegurar um mundo mais justo, 
pacífico, tolerante, inclusivo, seguro e sustentável. Ela representa uma mudança conceitual, pois 
reconhece a relevância da educação para a compreensão e a resolução de questões globais em suas 
dimensões sociais, políticas, culturais, econômicas e ambientais. Também reconhece o papel da 
educação em ir além do desenvolvimento do conhecimento e de habilidades cognitivas e passar a 
construir valores, habilidades socioemocionais (soft skills) e atitudes entre alunos que possam facilitar 
a cooperação internacional e promover a transformação social”. (UNESCO, 2015, p. 9). 
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CAPÍTULO 2. EDUCAÇÃO SUPERIOR NA EUROPA, NO MERCOSUL E NO 
BRASIL: O PROCESSO DE EXPANSÃO 

“Que o futuro nos traga dias melhores e 
a capacidade de construir a 
Universidade que está nos nossos 
corações, nas nossas mentes e nas 
nossas necessidades”. 

(Florestan Fernandes) 
 

A expansão do ensino superior é um processo apoiado pela sociedade e 

pelos governos em diversos países22. Ainda podemos destacar também como causa 

deste processo expansionista a pressão do mercado de trabalho, que pede cada vez 

trabalhadores qualificados capazes e dispostos a manterem-se em constante 

processo de atualização - processo de capacitação continuada.  

Ademais, pode-se falar também de uma expansão da educação em nível 

superior motivado por anseios sociais e culturais, uma vez que assistimos no âmbito 

de toda América Latina um processo de aumento da escolarização básica da 

população e este fenômeno, por certo, atrelado às questões do mundo do trabalho23, 

vem empurrando o ensino superior para o caminho da expansão e aumento de sua 

capilaridade. 

Efetivar este crescimento da educação superior, ao mesmo tempo que se 

estabelecem os processos de integração transnacionais, tem potencial colaborativo 

e função estratégica no combate às desigualdades regionais, sejam elas 

econômicas, sociais ou educacionais. Conforme Rámirez (2011, p. 24): 
______________ 
22 Cf. o que Rámirez (2011, p. 26-27) considera acerca do processo de expansão do ensino superior 
no mundo: “A expansão do ensino superior provavelmente terá continuidade, e na maioria dos países 
a proporção de formados na população em geral deve aumentar e contribuir para o bem-estar e para 
o desenvolvimento social e econômico. [...]. Muitos países têm populações jovens em crescimento, o 
que se traduzem alunos potenciais para o ensino fundamental, médio e, por conseguinte, superior. 
Os governos, em muitos países em desenvolvimento, continuam concentrando os gastos 
educacionais em alfabetização e universalização do ensino fundamental e médio. O foco nesse 
objetivo, apoiado por esforços nacionais e internacionais, pretende fornecer uma estrutura 
educacional básica. Assim, a procura por ensino superior aumentará à medida que essas escolas de 
ensino fundamental e médio formarem mais alunos e que o crescimento econômico fomentar a classe 
média desses países, a qual, conforme estudo da OCDE, está aumentando rapidamente no mundo, 
podendo chegar a 4,9 bilhões de pessoas nos próximos 20 anos”. 
23 Optou-se por utilizar-se a expressão “mundo” do trabalho e não “mercado” de trabalho, pois as 
finalidades do mercado estão ligadas intimamente ao conceito de mercadoria, pelo qual se reduzem 
os objetos ou os sujeitos aos valores de troca e de consumo. No entanto, o mundo do trabalho, 
enquanto espaço de construção humana, desenvolve, sim, a dimensão de realização pessoal, 
favorece a mobilidade e a coesão sociais, abre campos para a criatividade e para a inovação, assim 
como fortalece os laços de comunicação e convivência. 
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Durante as últimas duas décadas, o Banco Mundial e outras organizações 
multinacionais têm ressaltado a importância fundamental do ensino superior 
para o desenvolver a capacidade de uma país em participar de uma 
economia global baseada no conhecimento. Tal formação contribui para a 
construção de profissionais capacitados nos países de renda média, o que, 
por sua vez, se traduz em desenvolvimento social e econômico24. 

Com base neste cenário expansionista é que se procura trazer nas sessões 

seguintes para análise e discussão os cenários e os objetivos da expansão da 

educação superior na Europa, no MERCOSUL e no Brasil. 

2.1 O PROCESSO DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA EUROPA 

A história recente da Educação na Europa é marcada pelos esforços de 

construção de um espaço comum de ensino superior, que seja espaço de formação 

de cidadãos capacitados para o livre trânsito entre os países da União Europeia 

(UE) e que estejam aptos a colaborarem com sua força de trabalho devidamente 

qualificada. 

Em termos legais, tem-se esta dimensão a partir do que diz o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (UE, 2010), que em seu art. 165, item 1, traz a 

seguinte determinação: 

A União contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, 
incentivando a cooperação entre Estados-Membros e, se necessário, 
apoiando e completando a sua acção, respeitando integralmente a 
responsabilidade dos Estados-Membros pelo conteúdo do ensino e pela 
organização do sistema educativo, bem como a sua diversidade cultural e 
linguística. 

E completa neste mesmo artigo, no item 2, que a ação da União Europeia 

neste âmbito tem por objetivo: 

______________ 
24 E ainda Rámirez (2011, p. 28-29): “Já nos países da OCDE (2009), aqueles com diploma de ensino 
superior têm maiores chances de serem contratados do que aqueles que não têm diploma. Taxas 
gerais de emprego apontam 25 pontos a mais de chances para aqueles com ensino superior do que 
para aqueles que não concluíram o ensino universitário. O nível de escolaridade no ensino superior é 
também positivamente correlacionado com pessoas que afirmaram ter boa saúde, interesse politico e 
confiança interpessoal. O impacto cumulativo de dados demográficos, socioeconômicos e os claros 
benefícios que as pessoas com credenciais de ensino superior têm sobre aquelas sem formação 
universitária continuarão a tornar esse setor ainda maior”. 
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• desenvolver a dimensão europeia na educação, nomeadamente através da 

aprendizagem e divulgação das línguas dos Estados-Membros; 

• incentivar a mobilidade dos estudantes e dos professores, nomeadamente 

através do incentivo ao reconhecimento acadêmico de diplomas e períodos 

de estudo; 

• promover a cooperação entre estabelecimentos de ensino; 

• desenvolver o intercâmbio de informações e experiências sobre questões 

comuns aos sistemas educativos dos Estados-Membros; 

• estimular o desenvolvimento da educação a distância. 

 

Sobre esta questão do ordenamento legal na época pré-Bolonha na UE, 

Afonso (1997, p. 72) completa: 

Para além do consignado neste Tratado, é também oportuno chamar a 
atenção para a existência de pareceres, recomendações e relatórios 
produzidos em diferentes instâncias comunitárias, e que podem ser 
importantes para a formulação das políticas educativas, nomeadamente 
aquelas que têm origens nas reuniões periódicas dos ministros de educação 
dos diferentes Estados-membros, e que ocorrem no seio do Conselho das 
Comunidades Européias. 

Contudo, a marca maior deste esforço, iniciado informalmente em 1998 com a 

Declaração Conjunta de Sorbonne25, é a instituição da Declaração de Bolonha - ou 

Processo de Bolonha - assinada em 19 de junho de 1999 por um conjunto de 

Ministros da Educação europeus. O Processo de Bolonha define um conjunto de 

etapas e de passos a serem dados pelos sistemas de ensino superior dos países 

europeus no sentido de se construir um espaço europeu de ensino superior 

globalmente harmonizado. A Declaração de Bolonha enuncia, igualmente, o objetivo 

de aumentar a competitividade internacional do sistema europeu do ensino superior 

e salienta a necessidade de assegurar a sua atratividade em todo o mundo. 

______________ 
25 Na Declaração da Sorbonne, são destacados os seguintes objetivos: a) Melhorias na transparência 
internacional dos cursos e no reconhecimento das qualificações, no âmbito de um processo de 
convergência progressiva para um quadro comum de qualificações e de ciclos de estudo; b) 
Facilitação da mobilidade de estudantes e professores no espaço europeu e da sua integração no 
mercado de trabalho na Europa; c) Elaboração de um sistema comum de diplomas para os 
graduandos (licenciatura) e pós-graduandos (mestrado e doutoramento). 
Cf. Sorbonne Declaração Conjunta. Paris, Sorbonne, 25/5/1998. Disponível em: 
<http://www.fam.ulusiada.pt/downloads/bolonha/Docs01_DeclaracaoSorbonne.pdf>. Acesso em: 20 
ago. 2015. 
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Segundo o relatório da Agência de Execução relativa à Educação, ao 

Audiovisual e à Cultura - Ensino superior na Europa 2009: evolução do Processo de 

Bolonha - (EACEA, 2009, p. 14), pode-se destacar como objetivos da Declaração de 

Bolonha para a Educação Superior europeia os seguintes, listados abaixo: 

• Adoptar um sistema de graus académicos facilmente inteligíveis e 

comparáveis; 

• Implantar um sistema essencialmente baseado em dois ciclos principais; 

• Instituir um sistema de créditos do tipo ECTS (European Credit Transferand 

Accumulation System26); 

• Favorecer a mobilidade de estudantes, professores e investigadores; 

• Fomentar a cooperação europeia em matéria de garantia da qualidade; 

• Promover a dimensão europeia do ensino superior (designadamente no 

respeitante ao desenvolvimento curricular e à cooperação interinstitucional). 

 

Sobre o contexto da Declaração de Bolonha, veja-se o que o documento da 

EACEA (2013, p. 15) tem a acrescentar: 

A Declaração de Bolonha foi assinada em 1999 pelos ministros 
responsáveis pelo ensino superior de 29 países europeus e deu assim início 
ao processo de cooperação europeia mais ambicioso realizado até ao 
momento no âmbito do ensino superior. Atualmente, as reformas 
associadas a este processo já afetaram um conjunto de países dentro e fora 
da Europa e o número oficial de países signatários já se elevou para 47, 
sendo o Cazaquistão o país mais recente a aderir27. 

Ademais, há que se destacar que outros comunicados e acordos foram 

assinados/firmados a posteriori a Bolonha, mas que se somam a este processo 

justamente por objetivarem mudanças neste sistema complexo. Abaixo apresenta-se 

um quadro - Quadro 1 - com um resumo desses comunicados: 

______________ 
26 Introduzido para facilitar a mobilidade estudantil em 1989. Seu objetivo principal é que o trabalho 
anual de um estudante seja comparável em diferentes países e sistemas de ensino. 
27 Cf. Declaração de Budapeste-Viena sobre o Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), de 12 de 
março de 2010. 
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INTRODUÇÃO 

O  c o n t e x t o  d e  B o l o n h a   

A Declaração de Bolonha foi assinada em 1999 pelos ministros responsáveis pelo ensino superior de 
29 países europeus e deu assim início ao processo de cooperação europeia mais ambicioso 
realizado até ao momento no âmbito do ensino superior. Atualmente, as reformas associadas a este 
processo já afetaram um conjunto de países dentro e fora da Europa e o número oficial de países 
signatários já se elevou para 47, sendo o Cazaquistão o país mais recente a aderir (24). 

O  P r o c e s s o  d e  B o l o n h a :  d e s d e  a  S o r b o n n e  a  L o v a i n a / L o v a i n a - a - N o v a ,  
1 9 9 8 - 2 0 0 9  

 Mobilidade de  
estudantes e de 
professores 

Mobilidade dos 
estudantes, 
professores, 
investigadores e 
pessoal 
administrativo 

Dimensão social da 
mobilidade 

Portabilidade de 
empréstimos e de 
bolsas 
Melhoria dos dados 
sobre a mobilidade 

Atenção a vistos e 
licenças de 
trabalho 

O desafio imposto 
pelos vistos e 
licenças de 
trabalho, sistemas 
de pensões e de 
reconhecimento 

Objetivo para 2020: 
20 % de mobilidade 
de estudantes  

 

 Um sistema comum 
de dois ciclos  

Diplomas 
académicos 
facilmente legíveis 
e comparáveis 

Reconhecimento 
equitativo 
Desenvolvimento 
de diplomas 
conjuntos 
reconhecidos 

Inclusão do nível 
de doutoramento 
como o terceiro 
ciclo  

Adoção do QQ-
EEES 
Lançamento dos 
Quadros Nacionais 
de Qualificações 

Quadros Nacionais 
de Qualificações 
2010 

Quadros Nacionais 
de Qualificações 
2012 

 

   Dimensão social  
 

Igualdade de 
acesso 

Reforço da 
dimensão social 

Compromisso de 
elaborar planos de 
ação nacionais 
com monitorização 
eficaz  

Medição das metas 
nacionais para a 
dimensão social em 
2020 

 

   Aprendizagem ao 
longo da vida 
(ALV) 

Coordenar as 
políticas nacionais 
de ALV 
Reconhecimento 
da Aprendizagem 
Prévia (RAP)  
 

Percursos flexíveis 
de aprendizagem 
no ensino superior 

Papel do ensino 
superior na ALV 
Parcerias para 
fomentar a 
empregabilidade 

A ALV como uma 
responsabilidade 
pública exige 
parcerias sólidas 
Apelo para um 
enfoque maior na 
empregabilidade  

 

 Uso de créditos Um sistema de 
créditos (ECTS) ECTS e 

Suplemento ao 
Diploma (SD) 

ECTS para 
acumulação de 
créditos 

 Necessidade de 
instrumentos 
coerentes e 
práticas de 
reconhecimento 

Continuação da 
implementação dos 
instrumentos de 
Bolonha  

 

  Cooperação 
europeia na 
garantia da 
qualidade 

Cooperação entre 
profissionais da 
garantia de 
qualidade e do 
reconhecimento  

Garantia de 
qualidade a nível 
institucional, 
nacional e europeu 

Adotadas as 
Normas e 
Diretrizes 
Europeias para a 
garantia da 
qualidade  

Criação do Registo  
Europeu de 
Garantia da 
Qualidade (EQAR) 

Qualidade como 
uma prioridade 
abrangente para o 
EEES 

 

 Europa do 
Conhecimento 

Dimensão europeia 
no ensino superior 

A atratividade do 
Espaço Europeu 
de Ensino Superior  

Ligações entre o 
ensino superior e 
áreas de 
investigação 

Cooperação 
internacional com 
base nos valores e 
desenvolvimento 
sustentável 

Adotada a 
estratégia para 
melhorar a 
dimensão global do 
processo de 
Bolonha  

Fomentar o diálogo 
sobre política 
global através de 
fóruns sobre 
política de Bolonha 

 

 1998 1999 2001 2003 2005 2007 2009  
 Declaração de 

Sorbonne  
 

Declaração de 
Bolonha  

 

Comunicado de 
Praga 

Comunicado de 
Berlim  

 

Comunicado de 
Bergen  

 

Comunicado de 
Londres  

 

Comunicado de 
Lovaina/  

Lovaina-a-Nova 

 

                                                 
(24) Declaração de Budapeste-Viena (EN) sobre o Espaço Europeu de Ensino Superior, 12 Março 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quadro 1 – Principais Declarações e Comunicados União Europeia. 
Fonte: EACEA (2013).
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Importante destacar o seguinte ponto na leitura do Quadro 1: a Declaração de 

Bolonha, em 1999, estabelece a criação de um sistema de ensino baseado em dois 

ciclos, o primeiro ciclo útil para o mercado do trabalho, com duração mínima de 3 

anos e o segundo ciclo (mestrado) dependente da conclusão do primeiro ciclo. É 

com o Comunicado de Berlim, de 2003, que ocorre a inclusão do doutoramento 

como terceiro ciclo no Processo de Bolonha. 

O próprio relatório da EACEA (2013, p. 16) faz uma breve leitura interpretativa 

do quadro. Veja-se: 

Neste quadro destacam-se os tópicos principais das conferências 
ministeriais no âmbito do Processo de Bolonha até 2009. Podem observar-
se os temas mais relevantes que marcaram a primeira década: a criação de 
um sistema comum de graus académicos, um sistema europeu de créditos, 
a mobilidade, cooperação em sistemas de garantia da qualidade, quadros 
nacionais de qualificações, aprendizagem ao longo da vida, 
empregabilidade e dimensão social do ensino superior.  

Ademais, é necessário ressaltar que não aparecem no Quadro 1 informações 

sobre um outro momento importante para o processo de consolidação e expansão 

da educação superior europeia, qual seja: a Declaração de Budapeste-Viena, 

assinada em 12 de março de 2010. 

Tal documento estabelece oficialmente a criação do Espaço Europeu de 

Ensino Superior (EEES) que segue ratificando os objetivos e metas dos acordos 

anteriores - baseando-se no Comunicado de Leuven de 2009 - que estabeleceu um 

conjunto de prioridades para o período 2010-2020: 

• dimensão social: acesso e conclusão equitativos; 

• aprendizagem ao longo da vida; 

• empregabilidade; 

• aprendizagem centrada no estudante e missão de ensino do ensino superior; 

• educação, investigação e inovação; 

• abertura internacional; 

• mobilidade; 

• recolha de dados; 

• ferramentas de transparência multidimensionais; 

• financiamento. 
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Contudo, há que destacar que os Estados-Membros da UE que assinaram a 

Declaração de Bolonha são autônomos na condução e na gestão de suas políticas 

educacionais e, por isso mesmo, o ritmo de implementação desses objetivos muitas 

vezes não é o mesmo. Nesse sentido, o mesmo relatório da EACEA (2013, p. 19) 

afirma que “Os 47 países que constituem o Espaço Europeu de Ensino Superior 

(EEES) implementam as suas politicas em contextos muito diversos”. 

Para ilustrar tal diversidade traz-se o Gráfico 11. Nele registra-se o número 

total de estudantes matriculados no ensino superior em alguns países28 que 

compõem o EEES entre os anos 2011/2012, segundo o relatório da EACEA (2015). 

Atualmente, conforme dados da EACEA 2015, o número total de alunos 

matriculados no ensino superior na UE é de cerca de 37,2 milhões de pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 – Número de estudantes matriculados no ensino superior do EEES 2011/2012. 
Fonte: EACEA (2015). 

 

Pela leitura destes dados, pode-se de fato observar a diversidade existente 

entre os países da UE, este mesmo relatório da EACEA (2013) aponta que, no geral, 

a população estudantil no EEES cresceu mais de 10,4% em metade dos países 

durante o período analisado. 

Neste quadro de diferenças entre os países europeus, evidentemente, 

múltiplos fatores passam a se destacar e merecem ser levados em conta pelos 

______________ 
28 Fez-se opção por 12 do total dos 45 países que compõem a base de dados do relatório EACEA 
(2015). A amostra destes 12 países presentes no Gráfico 11 justifica-se pela quantidade de alunos 
matriculados no ensino superior em cada um deles, de tal forma que a amostra contempla países em 
todas as faixas quantitativas de matrículas. 
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gestores das políticas locais, tais como alterações demográficas, mudanças de 

governos, flutuações econômicas, por exemplo. O próprio relatório EACEA (2015, p. 

29) traz considerações acerca desta diversidade e de suas variadas causas: 

O tamanho da população estudantil é muito diversificada nos 47 países do 
EEES e reflete as características demográficas de cada país. Condições 
demográficas (ou seja, o tamanho das faixas etárias), impactam as 
matrículas de estudantes no ensino superior, mas outros fatores inter-
relacionados também afetam o tamanho da população estudantil: o 
tamanho da população elegível (ou seja, pessoas com qualificação 
necessária para ingressar no ensino superior); a entrada efetiva no ensino 
superior condicionada pelas aspirações particulares da população elegível; 
os critérios de seleção para admissão; oportunidades alternativas no 
mercado de trabalho existentes; o custo de participação e o ganho potencial 
de completar o ensino superior; a extensão da parte teórica de estudos (que 
por sua vez depende da estrutura dos programas fornecidos pelo sistema 
de ensino superior) e da duração efetiva dos estudos (impactado pela taxa 
de evasão, entre outras coisas). ( EACEA, 2015, p. 29, tradução nossa). 

Uma outra análise, desta vez considerando a taxa de crescimento 

acompanhada desta característica da diversidade do ensino superior própria de 

cada país, no âmbito do EEES, pode ser obtida em EACEA (2013). Veja-se: 

[...] a participação no ensino superior aumentou cerca de um terço entre 
1999 e 2009 em todos os países, refletindo uma tendência contínua para a 
"massificação" do ensino superior. No entanto, o aumento nas taxas de 
participação não tem sido uniforme entre os países. Naqueles que 
apresentam o crescimento absoluto mais elevado no número de estudantes 
matriculados, as taxas de participação também cresceram em mais de 50% 
na faixa etária dos 18-34 anos. Outros países experimentaram um 
desenvolvimento ainda mais irregular, atingindo um pico na metade da 
primeira década de 2000 e sofrendo desde então um ligeiro decréscimo na 
participação no ensino superior. (EACEA, 2013, p. 21). 

Ora, todo este cenário de expansão naturalmente se dá como parte integrante 

em um outro mais amplo - o próprio crescimento econômico e desenvolvimento 

social da UE - mas não mais ou menos importante do que o processo de expansão 

de oportunidade educacional. 

A Educação Superior na UE, por intermédio da implementação e da condução 

do Processo de Bolonha, passa a ser um importante agente político e fio condutor 

da manutenção e da expansão da própria união do continente europeu, sobretudo, 

frente à expansão comercial e tecnológica de outros países e/ou blocos econômicos.  
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Robertson (2009, p. 409) considera a educação superior “como um motor 

para a inovação e um setor-chave no desenvolvimento de novas formas de 

propriedade intelectual”. E segue, destacando a importância desta componente 

política no Processo de Bolonha: 

O Espaço Europeu de Educação Superior inclui a Rússia e o sudeste da 
Europa; estende-se, assim, para muito além da UE como uma entidade 
constitucional. [...] A determinação da base de adesão ao Processo de 
Bolonha, no entanto, é um projeto geoestratégico importante. 
(ROBERTSON, 2009, p.  411). 

Ademais, há que se ressaltar também a consideração que Robertson (2009, 

p. 410), mais uma vez, faz a este respeito, quando traz que: 

Em 2000, as atividades educacionais da União Europeia receberam impulso 
significativo com a “Estratégia de Lisboa”29; parte de uma plataforma 
econômica mais ampla da UE, que notoriamente declarou que a União 
Europeia deveria tornar-se a economia baseada no conhecimento mais 
competitiva e dinâmica do mundo, capaz de crescimento econômico 
sustentável com mais e melhores empregos e uma maior coesão social. A 
Estratégia de Lisboa forneceu o mandato e uma pauta para estender o 
alcance de uma profunda responsabilidade da política da Europa em 
território nacional – na educação – e, por fim, para fora, para o resto do 
mundo. A Estratégia de Lisboa confirmou uma compreensão neoliberal da 
contribuição da educação superior para o bem-estar socioeconômico da 
região: a construção e a retenção de capital humano. 

Enfim, o que vale destacar neste tópico é que o Processo de Bolonha serviu 

para induzir mudanças nos sistemas de ensino através da implementação de 

instrumentos que contribuem para gerar confiança, que visam a aumentar a 

transparência entre as jurisdições nacionais e que permitem a convergência de 

diferentes sistemas, com a finalidade de promover a expansão da educação superior 

______________ 
29 No ano 2000, no Conselho Europeu de Lisboa, foi definida uma estratégia para a UE com o 
objetivo tornar a Europa na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, 
capaz de gerar um crescimento econômico sustentável com mais e melhores empregos, aliados a 
uma maior coesão social. Para que se consigam resultados concretos mais favoráveis, a União 
Europeia, no Conselho Europeu da Primavera de 2005, decidiu relançar a Estratégia de Lisboa 
focalizando-a nos objetivos do Crescimento e do Emprego, procurando promover a competitividade, a 
coesão e o desenvolvimento sustentável, através da solidez das contas públicas, da qualificação e da 
inovação. Na sequência desta revisão, cada Estado Membro nomeou um Coordenador Nacional da 
Estratégia de Lisboa. Cf. mais informações em: 
<http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Uni%C3%A3o+Europeia/Estrat%C3%A9gia+Eu
ropa+2020/Estrategia+Lisboa.htm>. Acesso em: 12 set. 2015. 
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no continente europeu e para isso mudanças foram e continuam sendo necessárias 

e implantadas em diversas frentes de trabalho. 

2.2 O MERCOSUL: CRIAÇÃO E EXPANSÃO EDUCACIONAL 

No âmbito do processo de implementação de políticas públicas e ações que 

tem como objetivo a redução das desigualdades socioeconômicas e educacionais e 

o fortalecimento das relações comerciais transfronteiriças, pode-se destacar, na 

América do Sul, a criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 

O MERCOSUL é um projeto de integração fundado em 1991 por Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela, e, em 2013, a Bolívia passam 

também a integrar o bloco. Além dos países membros, são Estados Associados ao 

MERCOSUL: o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador, além de Guiana e Suriname, 

que adquiriram esse status em julho de 2013. Todos os países da América do Sul 

estão vinculados ao MERCOSUL, seja como Estado Parte, seja como Associado. A 

Figura 1 traz um mapa com os países membros do MERCOSUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1 – Mapa MERCOSUL.  
Fonte: Secretaría del MERCOSUR. 

Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5908/3/innova.front/em_poucas_palavras>. 
Acesso em: 07 jun. 2015. 

 

 O MERCOSUL é um processo aberto e dinâmico. Desde sua criação teve 

como objetivo principal propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades 
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comerciais e de investimentos mediante a integração competitiva das economias 

nacionais ao mercado internacional. 

 Na Figura 2, abaixo, segue representada, em uma linha do tempo, o histórico 

legal de ações referentes à criação e à estruturação do MERCOSUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Linha do tempo MERCOSUL.  

Fonte: Secretaría del MERCOSUR.  
Disponível em: <http://www.mercosur.int/>. Acesso em: 07 jun. 2015. 

 

Conforme se pode notar na linha do tempo ilustrada pela Figura 2, foi com o 

Tratado de Assunção, assinado em 26/03/1991, e com seu respectivo Protocolo de 

Intenções, criado em 13 de dezembro de 1991, que nasce o MERCOSUL. Entretanto, 

conforme Pessoa (2014, p. 169), mesmo antes desta data já havia um movimento de 

articulação político-econômico no sentido de promover união entre as nações latino-

americanas: 

O mercado econômico regional para a América Latina foi estabelecido pela 
Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) desde a década 
de 1960. Esse mecanismo foi acrescido pela Associação Latino-Americana 
de Integração (ALADI) nos anos 1980 para dar continuidade ao processo de 
integração econômica, ora iniciado. À época, a Argentina e o Brasil fizeram 
progressos na matéria, assinando a Declaração de Iguaçu (1985), que 
previa uma comissão bilateral, abraçando uma série de acordos comerciais 
no ano seguinte. O Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, 
firmado entre ambos os países em 1988, fixou como meta o 
estabelecimento de um mercado comum, em torno do qual, outros países 
latinoamericanos poderiam se unir. 
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Evidente que a criação do bloco sul-americano de países encontra-se 

pautada no cenário mundial de expansão e globalização da economia e também tem 

como referência a criação do espaço comum europeu. De acordo com Pessoa 

(2014), a criação do MERCOSUL se deu no que se pode chamar de “terceira onda 

de democratização” (p. 169), acontecido na Europa na década de 1970 e na 

América Latina na década de 1980. 

Conforme Praxedes e Piletti (1997), no início muito pouco se informou nos 

meios de comunicação sobre o contexto de criação do MERCOSUL. Segundo esses 

autores: “Da maneira pela qual as notícias sobre o Mercosul são divulgadas na 

televisão e nos jornais, parece que é um acontecimento sem história, como se fosse 

apenas resultado da atuação dos quatro governos atuais dos países envolvidos” 

(PRAXEDES e PILETTI, 1997, p. 32). 

Contudo, estes mesmos autores tratam de alargar esse entendimento inicial: 

“Não é bem assim. Na realidade, se hoje se fala em organizar um mercado comum 

no Cone Sul da América é porque a formação de um bloco econômico na região é 

uma exigência do capitalismo globalizado” (PRAXEDES e PILETTI, 1997, p. 32), de 

baixo impacto financeiro, mas de amplo significado político e cultural. 

O MERCOSUL se sustenta em três pilares: o econômico comercial, o social e 

o da cidadania e é composto por grande diversidade de órgãos, os quais cuidam de 

temas variados, como agricultura familiar, direitos humanos, gênero, saúde e outros. 

Na dimensão da cidadania, trabalha-se para a progressiva implantação de políticas 

que permitam a livre circulação de pessoas e a promoção de direitos civis, sociais, 

culturais e econômicos para os países do bloco, bem como a garantia de igualdade 

de condições e de acesso ao trabalho, saúde e educação. 

Como área de interesse estratégico na ligação entre economia, trabalho e 

cidadania, ganha espaço o tratamento da questão educacional, nomeadamente 

visando gerar competitividade entre as economias. Nesse sentido, Praxedes e Piletti 

(1998, p. 223) também se posicionam: 

O Mercosul, organizado com vistas a incrementar a competitividade dos 
setores econômicos mais dinâmicos dos países envolvidos, está 
oportunizando a reintrodução da educação enquanto fator importante para 
as estratégias empresariais. 
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Entretanto, há que destacar que esses mesmos autores fazem uma ressalva 

quanto a este processo de discussão acerca da importância da educação na 

integração do bloco. Destacam que o tratamento dado às questões educacionais 

remete à Teoria do Capital Humano, “reintegrando no debate atual uma abordagem 

economicista e de sentido liberalizante” (PRAXEDES e PILETTI, 1998, p. 231). E 

seguem, completando essa análise:  

Entretanto, mesmo nessa perspectiva economicista, as iniciativas adotadas 
no campo educacional revestem-se de acentuada fragilidade, na medida 
que priorizam aspectos formais e credencialistas, dispensando pouca ou 
nenhuma atenção ao próprio conteúdo de educação. Em face das 
limitações da perspectiva que condiciona a legitimidade social dos sistemas 
educacionais à sua rentabilidade econômica para os grupos empresariais, 
bem como da fragilidade das primeiras iniciativas empreendidas, 
entendemos ser necessário que novas alternativas passem a hegemonizar 
o debate e as práticas educacionais no âmbito do processo de integração 
entre os países do Mercosul. (PRAXEDES e PILETTI, 1998, p. 232). 

Mais detidamente à organização estrutural, no que se refere ao processo de 

integração educacional no âmbito do MERCOSUL, o bloco criou, em 1991, o Setor 

Educacional do MERCOSUL (SEM), que tem como função trabalhar planos e ações 

que tratem da inclusão e qualidade da educação nos países membros. A missão 

deste setor é 

Formar um espaço educacional comum, por meio da coordenação de 
políticas que articulem a educação com o processo de integração do 
MERCOSUL, estimulando a mobilidade, o intercâmbio e a formação de uma 
identidade e cidadania regional, com o objetivo de alcançar uma educação 
de qualidade para todos, com atenção especial aos setores mais 
vulneráveis, em um processo de desenvolvimento com justiça social e 
respeito à diversidade cultural dos povos da região. (MERCOSUL, 2012, p. 
10). 

O SEM também se insere no contexto de fortalecimento das políticas de 

integração regional, onde “a educação desempenha um papel estratégico” 

(MERCOSUL, 2012, p.4). Nesse sentido, o SEM passa a ser um instrumento 

essencial para a construção de um espaço educacional integrado, na medida em 

que se propõe a realizar a coordenação das políticas públicas de educação no 

espaço do bloco. 
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Frente à complexidade das tarefas planejadas, é necessário institucionalizar 

nos países estruturas permanentes e especializadas na gestão dos programas do 

Setor Educacional do MERCOSUL, que se relacionem com suas contrapartes nos 

outros países e realizem as tarefas de vinculação, assessoramento, seguimento e 

difusão das atividades demandadas pelo Comitê Coordenador Regional (CCR) deste 

Setor30. Para otimizar a estrutura e funcionamento do SEM considera-se essencial: 

a) estabelecer mecanismos para a incorporação de novos países associados 

às atividades do SEM; 

b) melhorar a capacidade de relacionamento do SEM com outros órgãos do 

MERCOSUL, considerando: 

- a necessidade de que as resoluções da Reunião de Ministros da Educação - 

RME sejam sistematicamente incluídas nas agendas dos órgãos decisórios do 

MERCOSUL; 

- a necessidade de estimular a conformação de redes e uma estreita 

vinculação entre os níveis administrativos e de gestão dos sistemas educacionais 

dos países membros e associados da região; 

- a necessidade de fortalecer a coordenação a nível de MERCOSUL nas 

relações com organismos internacionais, regionais, sub-regionais e outros países. 

 

Com relação ao atendimento de seus objetivos e considerando sua estrutura 

de funcionamento, o SEM trabalha com definição de linhas de ação que consideram 

os itens elencados acima como pontos que podem facilitar sua sistemática de 

trabalho. Acerca disto, Pessoa (2014, p. 173) assim se posiciona: 

O Setor Educacional do MERCOSUL (SEM) sempre definiu linhas de ações, 
a partir da elaboração de seus Planos Estratégicos que caracterizam as 
diferentes Fases do Setor: O SEM tem papel fundamental nas decisões do 
Espaço de Ensino Superior na América do Sul e ao mesmo tempo de formar 
a consciência regional cidadã que torne possível a integração dos países da 
região. 

Apresenta-se abaixo um quadro resumo - Quadro 2 - com os planos do SEM 

ao longo do tempo, até seu último vigente, o Plano de Ação do Setor Educacional do 

Mercosul 2011- 2015 (MERCOSUL, 2012). 
______________ 
30 Estas informações foram extraídas de <http://edu.mercosur.int/pt-BR/mercosul-
educacional/funcionamento.html>. Acesso em 10 ago. 2015. 
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Plano/Ano Informações básicas 

Plano de Ação (1991-1995) 
Inicia-se com o Protocolo de Intenções em 1991 e se finda 
com o Seminário de Reflexão Estratégica em Mendonza – 
Argentina 

Plano de Ação (1996-2000) 

Inicia-se com o documento Mercosul 2000. Objetiva como 
áreas prioritárias: renovação educativa, avaliação educativa, 
os sistemas de informação, educação e trabalho e 
cooperação universitária. 

Plano de Ação (2001-2005) Foram definidas como linhas prioritárias para o setor: 
acreditação, mobilidade e cooperação interinstitucional. 

Plano de Ação (2006-2010) 

Plano aprovado em novembro de 2005 no Uruguai. Apresenta 
propostas ambiciosas para a Educação Básica, Tecnológica e 
Superior e redefine os objetivos no âmbito da integração. Este 
plano recebeu algumas críticas por trazer objetivos e metas 
muitos amplos e de difícil alcance.  

Plano de Ação (2010-2015) 

O Plano atual insere-se em um novo contexto internacional e 
regional. Necessita-se ampliar a vinculação da educação com 
o trabalho, considerando as questões geográficas e sociais, 
aumentar o investimento em educação, saúde e segurança 
para melhoria das políticas de atendimento aos setores mais 
vulneráveis do bloco. 

Quadro 2 – Resumo dos Planos de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL. 
Fonte: Elaborado pelo autor com apoio de Pessoa (2014). 

 

Nesta pesquisa será dado destaque ao plano de ação atualmente vigente, a 

saber, o Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2011-2015 

(MERCOSUL, 2012). 

Como forma de dar suporte e seguimento a essas e a outras áreas de 

atuação e, estrategicamente, como modo de planejar suas ações em busca do 

cumprimento de seu objetivo, o SEM se organiza em torno de um Plano de Ação 

2010-2015, que: 

[...] se insere em um novo contexto internacional e regional. No âmbito 
internacional destacam-se as mudanças nas relações políticas, comerciais e 
financeiras ocorridas após a crise econômica de 2008, que teve seus efeitos 
mais impactantes nos países da América do Norte e Europa. (MERCOSUL, 
2012, p. 3). 

Para a construção deste espaço educacional integrado, o SEM trabalha com 

a perspectiva de consolidação da educação como um direito humano e um bem 

público e social. Aqui vale destacar o que Cunha (2011, p. 19) acrescenta a respeito 

da importância da garantia do direito à educação e de seu papel estratégico para o 

desenvolvimento no âmbito da América Latina:  
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6. América Latina y el Caribe aún se encuentra rezagada respecto  
de la Unión Europea en materia educativa

 ■ El desarrollo de capacidades mediante el sistema formal 
de educación constituye uno de los principales ejes de la 
inclusión social para jóvenes. 

 ■ A pesar de que los países de América Latina y el Caribe 
han registrado importantes logros en materia educativa 
en las últimas décadas, todavía se encuentran lejos de los 
avances de sus pares de la Unión Europea. 

 ■ Desde 1950 hasta la actualidad, la población de 25 años y más 
de los países de América Latina y el Caribe ha aumentado su 
nivel educativo promedio de 2,9 años en 1950 a 8,0 años en 
2012. En los países de la Unión Europea también se observa 
un fuerte incremento de este indicador, de 5,1 años a 10,7 años. 
Como resultado, la razón entre el promedio de años de 

educación en la Unión Europea y el promedio de América 
Latina y el Caribe ha bajado de 1,8 veces a 1,3 veces en 62 años. 

 ■ El promedio de años de educación de la población de 
25 años y más en algunos países del Caribe de habla inglesa 
(Belice con 10,5 años y Trinidad y Tabago con 10,8 años) 
supera el promedio de algunos países europeos (Portugal 
con 8,2 años, España con 9,6 años, Italia con 9,9 años y 
Grecia con 10,2 años). 

 ■ En América Latina y el Caribe hay una gran heterogeneidad 
en materia educativa, que produce diferencias entre 
zonas urbanas y rurales, estudiantes de distintos estratos 
socioeconómicos así como población indígena y no indígena, 
entre otros factores discriminadores.

 Gráfico II.28 
Unión Europea y América Latina y el Caribe: promedio  
de educación de la población de 25 años y más, 1950-2012
(En años de educación)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, Statistical Yearbook, varios años.

 Gráfico II.29 
Unión Europea (12 países) y América Latina y el Caribe  
(19 países): promedio de educación de la población  
de 25 años y más, 2008-2012
(En años de educación)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, Statistical Yearbook, varios años.

O direito à educação, indissociável do direito à cidadania, não será 
efetivado sem uma visão prospectiva de sua importância de modo que se 
reconheça o papel estratégico da educação para combater a pobreza e 
impulsionar o desenvolvimento social, humano e econômico dos países. 

 Nesse sentido, vem realizando diversos avanços nos ordenamentos jurídicos 

dos países da região e, também, vem alcançando progressos nos níveis de 

cobertura educacional, sempre aliado ao incremento de qualidade e equidade 

(MERCOSUL, 2012). 

Nesse sentido, um dado importante no cenário latino-americano que pode 

aplicar-se à análise do MERCOSUL é a taxa média de escolarização da população. 

O dado será apresentado no Gráfico 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 12 - União Europeia e América Latina e no Caribe: média (em anos de educação) de  
educação da população com 25 anos ou mais, 1950-2012. 

Fonte: CEPAL (2015a). 
 

Pode-se observar, com merecimento de destaque, o fato de manter-se 

crescente nos últimos cinquenta anos a taxa de escolarização da população dos 

países da América Latina e Caribe, conforme o levantamento realizado pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) - (CEPAL, 2015a, 

2015b, 2015c). Este dado é importante no escopo deste trabalho uma vez que o 

aumento desta taxa de escolarização torna o cenário propício à expansão de etapas 

superiores de formação, ou seja, da educação superior. 

Com este mesmo entendimento, veja-se o que Cunha (2011, p. 20-21) traz 

sobre o papel estratégico da universidade nesse cenário, nomeadamente levando-se 

em conta a globalização: 
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6. América Latina y el Caribe aún se encuentra rezagada respecto  
de la Unión Europea en materia educativa

 ■ El desarrollo de capacidades mediante el sistema formal 
de educación constituye uno de los principales ejes de la 
inclusión social para jóvenes. 

 ■ A pesar de que los países de América Latina y el Caribe 
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de los países de América Latina y el Caribe ha aumentado su 
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un fuerte incremento de este indicador, de 5,1 años a 10,7 años. 
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25 años y más en algunos países del Caribe de habla inglesa 
(Belice con 10,5 años y Trinidad y Tabago con 10,8 años) 
supera el promedio de algunos países europeos (Portugal 
con 8,2 años, España con 9,6 años, Italia con 9,9 años y 
Grecia con 10,2 años). 

 ■ En América Latina y el Caribe hay una gran heterogeneidad 
en materia educativa, que produce diferencias entre 
zonas urbanas y rurales, estudiantes de distintos estratos 
socioeconómicos así como población indígena y no indígena, 
entre otros factores discriminadores.

 Gráfico II.28 
Unión Europea y América Latina y el Caribe: promedio  
de educación de la población de 25 años y más, 1950-2012
(En años de educación)

0

2

4

6

8

10

12

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Unión Europea América Latina y el Caribe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, Statistical Yearbook, varios años.

 Gráfico II.29 
Unión Europea (12 países) y América Latina y el Caribe  
(19 países): promedio de educación de la población  
de 25 años y más, 2008-2012
(En años de educación)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, Statistical Yearbook, varios años.

Por último, permeando e integrando os demais desafios, há um desafio 
mais global para as universidades que é o de conciliar as demandas de 
combate às disparidades sociais com as demandas oriundas dos setores já 
inseridos na globalização. A universidade, como um dos maiores bens 
públicos construído em toda evolução da cultura humana, não poderá 
submeter-se a efeitos imediatos do mercado pautados pela ideia de 
crescentes lucros sem levar em conta a essencialidade da vida. 

Mais importante ainda é observar que a diferença média entre os anos de 

escolarização dos povos latino-americanos tem se aproximado gradualmente da 

média europeia.  

Este aumento pode ser fruto de uma série de fatores, entre eles os 

econômicos - com crescente industrialização e consequente especialização de mão-

de-obra, sociais – o que gera uma demanda por melhor prestação de serviços 

públicos como educação de qualidade ou acesso às tecnologias e redes sociais- ou 

políticos. Mas o que importa aqui é destacar sua implicação prática no sentido da 

melhoria da formação de quadros e consequentemente na condição de vida das 

pessoas. 

Já o Gráfico 13 trará o dado apresentado acima por país e permitirá ainda ver 

a taxa média do número de anos de escolarização na União Europeia e na América 

Latina e Caribe. Os dados referem-se a doze países europeus e a dezenove países 

latino-americanos. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13 - União Europeia e América Latina e no Caribe: média (em anos de educação)  
de educação da população com 25 anos ou mais, 2008-2012. 

Fonte: CEPAL (2015a). 
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Conforme apresentado no Gráfico 13, observa-se que diversos países latino-

americanos, tais como Venezuela, Peru, México, Uruguai, Chile e Panamá já 

atingiram tempo de escolarização similar a Portugal, o que por certo indica melhorias 

significativas em seus sistemas educacionais no que concerne ao critério tempo de 

formação. 

Já as Tabelas 1 e 2, abaixo, trazem alguns dados referentes aos cenários 

econômicos e sociais de alguns países do MERCOSUL31 que servirão igualmente 

para ilustrar a melhoria do crescimento latino-americano, onde potencialmente pode 

ser trabalhado um processo de integração e expansão educacional conduzido à luz 

da discussão de uma base curricular transnacional que envolva, naturalmente, 

governos e instâncias políticas e sociais dos diversos países - campo de trabalho do 

Setor Educacional do Mercosul e de outras instâncias da educação: 

Tabela 1 – Indicadores Sociais MERCOSUL 2012/2013. 
Fonte: IBGE (2015c) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 2 - Indicadores Econômicos MERCOSUL 2012. 
Fonte: IBGE (2015c) 

 

Podem-se retirar alguns dados importantes para a análise do cenário em que 

se quer dar este processo de expansão da educação superior no MERCOSUL, 

sobretudo nos países apontados nas Tabelas 1 e 2. 

 

______________ 
31 Optou-se por trazer os dados de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile por estarem 
disponíveis nos documentos e publicações editadas e lançadas pelo MERCOSUL e por serem os 
países com maior número de dados acessíveis. 

Indicadores Argentina Brasil Chile Paraguai Uruguai 
Índice de desenvolvimento 
humano (IDH) – 2013 0,808 0,744 0,822 0,676 0,790 

Taxa de alfabetização das 
pessoas de 15 anos ou mais  
de idade - 2012 (em %) 

97,9 90,4 98,6 93,9 98,1 

Taxa bruta de matrículas 
para todos os níveis de 
ensino - 2012     (em %) 

95,0 não 
disponível 87,0 69,0 90,0 

Indicadores Argentina Brasil Chile Paraguai Uruguai 
Gastos públicos com 
Educação (em % do PIB) 5,8 5,8 4,1 4,1 2,9 

População com 15 anos 
ou mais de idade 
economicamente ativa em 
2012 (em %) 

60,85 69,88 60,51 72,29 65,68 
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Iniciar-se-á as análises pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)32 dos 

cinco países. Observa-se que o Brasil fica na frente apenas do Paraguai e que o 

país com melhor desempenho neste índice é o Chile. Já em relação à taxa de 

alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais de idade, a posição brasileira é 

ainda inferior. Entretanto, não se pode deixar de considerar algumas variáveis como 

o contingente populacional brasileiro e o fator extensão territorial como fatores 

diferenciais aos demais países e que, talvez por isso mesmo, não torne exatamente 

simples uma análise comparativa desse cenário. 

Ademais, ao tomar-se os dados da Tabela 2, vê-se que o Brasil é o país com 

maior investimento em educação. Conta com o segundo número (percentual) de 

pessoas com 15 anos ou mais de idade que se encontram economicamente ativos 

na sociedade, que efetivamente participam do mercado de trabalho e por isso 

mesmo aptos e, potencialmente, à procura de formação e qualificação profissional 

permanente. 

Outro dado interessante neste cenário social e econômico latino-americano, 

com reflexos óbvios no âmbito do MERCOSUL, é a evolução (involução) da pobreza 

local. Este dado guarda relação direta com o anterior, na medida em que o aumento 

da escolaridade potencialmente carrega consigo melhoria nas condições de 

trabalho, saúde, habitação, etc. Para demonstrar estes dados pode-se lançar mão 

do Gráfico 14, abaixo, que mostrará tais dados para o período compreendido entre 

os anos de 2002 e 2014. 

 

 

______________ 
32 O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um contraponto a 
outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a 
dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do 
economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende 
ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre 
o desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma 
representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver". 
Atualmente, os três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da 
seguinte forma: a) uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; b) O acesso 
ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o 
número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a 
expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número 
total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber 
se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos 
durante a vida da criança; e c) e o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) 
per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como 
ano de referência. Fonte: <http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH>. 
Acesso em: 20 ago. 2015. 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 14 - América Latina: evolução da pobreza, 1980-2014. 
Fonte: CEPAL (2015c). 

 

O que se pode observar, na verdade, é um dado extremamente positivo, qual 

seja, o rebaixamento constante a partir do ano de 2002 do grau de pobreza da 

população latino-americana. O próprio documento da CEPAL traz a seguinte 

informação que nos ajuda na leitura do Gráfico 14 acima: 

La reducción de la pobreza y la indigencia se acentuó en la década 
siguiente, especialmente en el período 2002-2012, tanto en términos 
absolutos como relativos. La caída de la pobreza, en promedio, sumó 15,7 
puntos porcentuales acumulados desde 2002 (del 43,9% al 28,1%). La 
pobreza extrema también registró una baja apreciable de 8 puntos 
porcentuales (del 19,3% al 11,3%), aunque su ritmo de disminución se ha 
frenado en los años recientes, principalmente por el aumento del costo de 
los alimentos, que fue superior a la inflación general. Esos resultados 
positivos están asociados con diversos factores, entre los que se destacan 
un contexto económico favorable, notables mejorías del mercado de trabajo 
y diversas iniciativas en el ámbito de las políticas sociales, como la 
expansión y redefinición de las políticas y programas dirigidos a la 
superación de la pobreza y la indigencia y a la promoción de la inclusión 
social, en un marco político en que esos temas pasan a ser priorizados en 
las agendas públicas y en las estrategias generales de desarrollo de varios 
países. (CEPAL, 2015c, p. 18-19). 

Ainda outros dois dados permitem avaliar, em alguma medida e de forma 

contextualizada com o escopo desta pesquisa, a melhoria das condições de vida da 

população latino-americana e ilustram um cenário extremamente positivo e favorável 

ao fomento de uma agenda educacional latino-americana transfronteiriça 

integradora. Trata-se da evolução do número de usuário de internet e da evolução 
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2. La difusión de Internet en la región es extremadamente heterogénea

 ■ Tal como ocurre con otras muchas variables, el avance 
de la difusión de Internet en América Latina y el Caribe 
es muy heterogéneo. El crecimiento experimentado por 
los países más rezagados en 2006-2014 no fue suficiente 
para cerrar las brechas en el interior de la región. Tanto al 
inicio como al final del período, Nicaragua tenía el menor 
número de usuarios por habitantes y Chile, el mayor. Esto 
se dio pese a que Nicaragua tuvo la segunda mayor tasa de 
crecimiento promedio anual y Chile, una de las menores 
entre los 17  países considerados. La brecha entre estos dos 
países, que alcanzaba a 31 puntos porcentuales en 2006, 
aumentó a 56,5 puntos porcentuales en 2014.

 ■ Asimismo, la difusión de Internet en El Salvador,  Guatemala 
y Nicaragua, pese a crecer a tasas relativamente altas, se 
mantuvo en la parte inferior de la distribución regional. La 
brecha de Nicaragua, Guatemala y Honduras respecto de 
los mejor posicionados (Chile, Argentina y Uruguay) era 
de alrededor de 47 puntos porcentuales. Por el contrario, el 
crecimiento en el Ecuador y, sobre todo, Venezuela (República 
Bolivariana de), Colombia y Bolivia (Estado Plurinacional de) 
fue suficiente para mejorar significativamente su posición 
en el contexto regional.

 ■ Pese a estos avances, en 2014 en cuatro países el número 
de usuarios no superaba el 30% de la población, en otros 
siete no superaba el 50% y solo en seis era mayor al 50%.

 Gráfico II.2 
América Latina y el Caribe (17 países): evolución de los usuarios 
de Internet, 2006 y 2014
(En porcentajes del total de la población)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications 
Indicators Database, 2015.
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3. La penetración de Internet en zonas rurales continúa estando fuertemente rezagada 

 ■ No siempre los países que tienen el mayor porcentaje de 
usuarios de Internet tienen el mayor porcentaje de hogares 
conectados. En varios países de la región, particularmente 
los de menor desarrollo, otros lugares de acceso, como los 
cafés Internet, las escuelas o algunos espacios públicos, 
se ubican entre las principales alternativas de acceso al 
servicio. Así, por ejemplo, el Estado Plurinacional de 
Bolivia tiene un mayor porcentaje de usuarios de Internet 
que de hogares con acceso, mientras que en el Paraguay 
sucede lo contrario.

 ■ A diferencia de los países desarrollados, donde la masificación 
de Internet depende principalmente de preferencias 
individuales o limitantes generacionales, en los países 
de la región la difusión en los hogares está determinada 
por la disponibilidad de infraestructura y otras variables 
económicas, sociales y demográficas, tales como el lugar 
de vivienda o el nivel de ingreso.

 ■ Considerando los hogares con acceso a Internet mediante 
conexión fija, en ningún país de los 13 incluidos en el 
gráfico II.3, la brecha entre el acceso en las zonas urbanas 
y el acceso en las zonas rurales es inferior a 10 puntos 
porcentuales. Esta diferencia supera los 30 puntos 
porcentuales en el Brasil, Colombia y Panamá y los 20 
puntos porcentuales en Chile, Costa Rica, el Ecuador, el 
Paraguay, el Perú y el Uruguay.

 ■ Pese a la gran desventaja de los hogares rurales, la 
heterogeneidad de la región es tal que el porcentaje de 
hogares rurales con acceso en Costa Rica y el Uruguay es 
mayor que el porcentaje de hogares urbanos con acceso en 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y El Salvador. 

 Gráfico II.3 
América Latina (13 países): hogares con acceso a Internet, según 
zona geográfica, 2011, 2012 o 2013
(En porcentajes del total de hogares de cada zona)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio para 
la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de 
las encuestas de hogares de los institutos nacionales de estadística. Para Bolivia (Estado 
Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 
el Paraguay, el Perú y la República Dominicana: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2014.
a Corresponde a viviendas, no a hogares. 

do número de casas (famílias) com acesso à internet. Para isto, observe-se os 

dados apresentados nos Gráficos 15 e 16. 

Observe o Gráfico 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 15 - América Latina e Caribe: evolução do número de usuário de Internet 2006 a 2014.  
(em percentagem do total da população). 

Fonte: CEPAL (2015b). 
 

Pela análise dos dados trazidos pelo Gráfico 15, pode-se observar que 

mesmo onde a taxa média de crescimento anual do número de usuário foi menor 

esta não ficou muito abaixo de 10% ao ano. Ademais, países como Uruguai, 

Argentina e Chile já ultrapassam a taxa de 60% da população com acesso à rede 

mundial de computadores. Ainda se nota a Bolívia, o Equador, o Paraguai e a 

Nicarágua com as maiores taxas anuais de crescimento, acima de 20% ao ano. 

Veja-se o Gráfico 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 16 - América Latina: casas com acesso à Internet, segundo área geográfica. 
Anos de 2011, 2012 e 2013. 

Fonte: CEPAL (2015b). 
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6. La banda ancha móvil está más difundida que la banda ancha fija

 ■ En la región, la banda ancha móvil tiene mayor difusión 
que la fija4, debido a la diversidad y asequibilidad de los 
dispositivos móviles y la mayor cobertura de redes móviles. 
En 2013, la penetración promedio de la banda ancha móvil 
en los países de la OCDE fue del 79% y la de la banda ancha 
fija, del 29%; para América Latina las cifras fueron del 30% 
y el 9%, respectivamente.

 ■ De los 18 países presentados en el gráfico II.6, en 16 hay 
mayor penetración de la banda ancha móvil que de la fija. 
Para el conjunto de la región, entre 2006 y 2013 la tasa de 
crecimiento de la modalidad fija fue del 5% y la de la móvil, 
del 22%. Pese a que en el Perú y Nicaragua la modalidad 
fija está ligeramente más difundida que la móvil, las 
tasas medias anuales de crecimiento de las suscripciones 
a banda ancha móvil fueron generalmente más altas que 
las correspondientes a banda ancha fija.

 ■ La mayor diferencia entre países se observa en la banda 
ancha móvil. Costa Rica tiene una alta penetración en esta 
modalidad, con niveles similares al promedio de los países 
de la OCDE y muy superiores al resto de los países de la 
región. La diferencia con el Brasil, el segundo país mejor 
posicionado, es de 21,3 puntos porcentuales; con el Uruguay, 
el tercer mejor posicionado, es de 27,2 puntos porcentuales, 
y con Nicaragua, el país con la menor penetración entre 
los países considerados, de 71,5 puntos porcentuales. En 
banda ancha fija, las diferencias son menores. La brecha 
entre los países con mayor y menor nivel de penetración, 
el Uruguay y Honduras, es de 20,2 puntos porcentuales. 

4 En este análisis se considera banda ancha a las conexiones con velocidades 
superiores a 256 kbit/s, en el caso de la banda ancha fija, y de tecnología 3G 
o superior en el caso de la banda ancha móvil.

 Gráfico II.6 
América Latina (18 países): penetración de la banda ancha fija  
y móvil a, 2013
(En número de suscripciones activas por cada 100 habitantes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications 
Indicators Database, 2014.
a La banda ancha móvil se refiere a conexiones a Internet mediante tecnologías como 
módem USB, tarjeta SIM integrada a un computador y dispositivos móviles como tabletas o 
teléfonos inteligentes.

b Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Em relação ao Gráfico 16, pode-se observar que ainda há um grande 

caminho pela frente a ser seguido no que diz respeito à evolução do número de 

domicílios com acesso à rede mundial de computadores na América Latina. Neste 

quesito, inclusive como já mostrado no Gráfico 6 deste trabalho, o Brasil ocupa lugar 

de destaque, mas há países com situação em que a média nacional está abaixo dos 

20% de casas com acesso à internet e nesse cenário torna-se muito complicado 

pensar em inclusão digital ou inclusão na sociedade em rede. 

Contudo, estes dados, quase que de forma natural, pedem a análise de um 

outro, que vem com a resposta a uma pergunta: como é a condição de oferta de 

internet na América Latina? Para responder a tal questão, traz-se o Gráfico 17 

apresentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 17 - América Latina: Penetração de banda larga fixa e móvel, 2013. 
 Fonte: CEPAL (2015b). 

 

Observe-se que, em termos de oferta de serviço de banda larga, tanto móvel 

quanto fixa, quando se toma como parâmetro de análise o padrão América Latina e 

Caribe, podemos perceber que alguns países já conseguiam alcançar tal patamar. 

Contudo, quando se utiliza como “régua” o padrão da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), tanto para oferta de internet 

banda larga fixa ou móvel, a realidade de todos esses países se distancia do 

atendimento aos índices de tal organização. Isto indica um longo caminho de 

investimento em infraestrutura e em políticas públicas de acesso à internet de 

qualidade a serem implementadas nos diversos países latino-americanos. 
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Retornando o foco da análise para área educacional, Morosini e Silveira 

(2013, p. 48-49) fazem o seguinte apontamento, utilizando-se de dados disponíveis 

referentes ao ano de 2010:  

A taxa de alfabetização no Brasil ainda era a mais baixa em 2010, com 
90%. A taxa bruta de matrículas para todos os níveis de ensino em 2011 era 
mais baixa no Paraguai, 71%. As questões sociais são de tamanha 
relevância para o bloco que os presidentes dos Estados Partes 
encomendaram aos órgãos do Mercosul um plano com políticas regionais 
na área social. Foi criado então o Plano Estratégico de Ação Social (PEAS) 
do MERCOSUL. 

Como citado por Morosini e Silveira (2013), o Plano Estratégico de Ação 

Social do MERCOSUL (PEAS) foi desenvolvido e pensado para articular dez eixos 

fundamentais e 26 diretrizes estratégicas para o desenvolvimento econômico e      

social sustentável de toda a região33. Os dez eixos do PEAS são, com destaque 

para o eixo número quatro:  

1. Erradicar a fome, a pobreza e combater as desigualdades sociais;  

2. Garantir os direitos humanos, a assistência humanitária e a igualdade étnica, 

racial e de gênero; 

3. Universalizar a Saúde Pública; 

4. Universalizar a educação e erradicar o analfabetismo;  

5. Valorizar e promover a diversidade cultural;  

6. Garantir a inclusão produtiva;  

7. Assegurar o acesso ao trabalho decente e aos direitos previdenciários;  

8. Promover a Sustentabilidade Ambiental;  

9. Assegurar o Diálogo Social e,  

10. Estabelecer mecanismos de cooperação regional para a implementação e 

financiamento de políticas sociais. 

Considerando um levantamento realizado em 2009, que mostra a taxa líquida 

de escolarização em nível superior nos países membros do MERCOSUL no mesmo 
______________ 
33 Outro destaque necessário a ser dado, como nota, é a criação do Instituto Social do MERCOSUL 
(ISM) que se trata de um órgão técnico político estabelecido em 18/01/2007 por Decisão do Conselho 
do Mercado Comum (CMC/DEC Nº 03/07). O ISM é uma instância técnica de pesquisa no campo das 
políticas sociais e de implementação das linhas estratégicas, com o objetivo de contribuir à 
consolidação da dimensão social como um eixo central no processo de integração do MERCOSUL. 
Neste sentido, o ISM se soma aos esforços de consolidação do processo de integração, através de 
iniciativas que contribuam com a redução das assimetrias sociais entre os Estados-Partes e com a 
promoção do desenvolvimento humano integral. 
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ano, pode-se ver que este processo de integração deverá enfrentar, antes, o desafio 

de aumentar a oferta de vagas e promover a permanência de seus cidadãos no 

ensino superior, tendo em vista que o país com maior taxa líquida de pessoas com 

formação superior é o Chile, com 30,8%, e o mais baixo é o Brasil. Segue a Tabela 

3, abaixo, com os dados34: 

País Taxa (%) 
Argentina 25,1 

Brasil 14,6 
Chile 30,8 

Paraguai 18,2 
Uruguai 20,3 

Tabela 3 - Taxa Líquida de Escolarização terciária segundo países - 2009. 
Fonte: Mercosul (2009). 

 

Depreende-se deste cenário trazido pelos dados apresentados acima que há, 

de fato, um ambiente capaz de comportar um processo de expansão e de integração 

da educação superior e, nesse aspecto, a integração das TDIC aos currículos e, 

nomeadamente, a utilização das metodologias próprias da educação a distância 

podem ser utilizadas como estratégias para atingir este fim. Contudo, para tornar 

propício este ambiente de oferta de cursos superiores transnacionais e de forma 

integrada, algumas medidas vêm sendo planejadas, fomentadas e implantadas pelo 

SEM.  

Entre estas medidas, pode-se destacar como objetivos estratégicos deste 

setor ainda outros dois: a) promover e fortalecer os programas de mobilidade de 

estudantes, estagiários, docentes, pesquisadores, gestores, diretores e profissionais 

e b) acordar políticas que articulem a educação como um processo de integração do 

MERCOSUL. Devem ser mencionadas também as ações vinculadas à educação em 

direitos humanos, educação ambiental, educação para a primeira infância, educação 

de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação e diversidade e 

educação à distância, que no Plano 2011-2015 serão consolidadas e estruturadas 

(MERCOSUL, 2012). 

Do ponto de vista do financiamento das ações deste setor, destaca-se a 

criação do Fundo de Financiamento do Setor Educacional do MERCOSUL (FEM) 

que “servirá como instrumento para a continuidade das ações do Setor, até então 

______________ 
34 É importante ressaltar que a Tabela 3 traz dados de seis anos atrás e que inúmeras alterações se 
deram, mas o importante aqui é ilustrar o nível de carências e desigualdades regionais que afetam 
tais países. 
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financiadas por iniciativas pontuais dos Ministérios de Educação dos países 

participantes e organismos internacionais” (MERCOSUL, 2012, p. 6). 

Ainda destacam-se como ações do SEM o estabelecimento de contatos e 

relações com outros blocos e organizações internacionais, tais como Organização 

de Estados Ibero-Americanos (OEI), União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), 

União Europeia (EU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), Organização dos Estados Americanos (OEA), Instituto de 

Avaliação e Acompanhamento das Metas Educacionais 2021 (IESME), Comunidade 

dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) e Sistema de Informação de 

Tendências Educacionais na América Latina (SITEAL). O objeto do estabelecimento 

de tais contatos ou relações é o de contribuir para a consolidação do processo de 

integração regional, de modo a apoiar o processo de melhoria da qualidade da 

educação e consolidar um espaço de coesão social. 

Algumas ações já são fruto dos trabalhos realizados entre o SEM e os 

diversos organismos parceiros citados acima. Como exemplos pode-se destacar: o 

Programa MARCA - Mobilidade Acadêmica Regional para os Cursos Acreditados 

pelo Mecanismo de Acreditação de Cursos Superiores no MERCOSUL; o Programa 

de Associação Universitária para a Mobilidade de Docentes do Ensino Superior do 

MERCOSUL; o Programa de Intercâmbio Acadêmico de Português e Espanhol e o 

Projeto de Apoio da União Europeia ao Programa de Mobilidade do MERCOSUL na 

Educação. 

Em relação às ações finalísticas, neste processo de expansão e integração da 

educação no MERCOSUL, deve-se dar destaque à condução de um processo de 

acreditação de cursos superiores, com a conclusão do Mecanismo Experimental de 

Acreditação (MEXA) e a realização do Seminário de Avaliação do MEXA, momento 

em que foi criado o Plano Operativo para a implementação do Sistema de 

Acreditação de Cursos Universitários do MERCOSUL (ARCU-SUL). 

Aos moldes do processo de integração do sistema de ensino superior 

realizado na Europa, por intermédio do Processo de Bolonha, que “induziu a uma 

mudança a nível dos sistemas através da implementação de instrumentos que 

contribuem para gerar confiança, que visam aumentar a transparência entre as 

jurisdições nacionais e que permitem a convergência de sistemas” (EACEA, 2013, p. 

10) e que inclui ainda o Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS), o 

ARCU-SUL iniciou suas atividades contando com a adesão de sete países e realiza 
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seu processo de avaliação e acreditação também em sete áreas, quais sejam: 

Agronomia, Arquitetura, Enfermagem, Engenharia, Medicina, Odontologia e 

Medicina Veterinária (MERCOSUL, 2012). 

Sobre o ARCU-SUL, Lagoria (2013, p. 74) afirma que este sistema vem como 

uma iniciativa que visa “promover la acreditación de carreras de grado en la región, 

considerándose un elemento sustancial para la mejora de la calidad de la educación 

superior y un avance para el proceso de integración regional”. E, ainda, para esta 

mesma autora, o ARCU-SUL tem como objetivo principal 

constituirse como criterio común para facilitar el reconocimiento mutuo de 
títulos o diplomas de grado universitario para el ejercicio profesional, en 
convenios o tratados o acuerdos bilaterales, multilaterales, regionales o 
subregionales celebrados al respecto. (LAGORIA, 2013, p. 75). 

Entretanto, é preciso destacar que todas estas ações desenvolvidas em nível 

internacional com o apoio deste setor específico criado no âmbito do MERCOSUL 

devem contar com o correspondente respaldo dos países membros no sentido de 

que eles façam adesão a este processo. Para isso, se faz necessária uma série de 

medidas para se adequarem as legislações educacionais nacionais ao compasso de 

ação do SEM. 

No caso brasileiro, podemos notar um maior movimento alinhado às 

propostas do Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2011-2015 com 

as propostas constantes do Plano Nacional de Educação (PNE 2011/2020), que 

daremos destaque no item que segue, quando se dará um panorama do ensino 

superior no Brasil. 

2.3 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

Como não poderia deixar de ser, pode-se analisar a expansão do ensino 

superior brasileiro com os mesmos olhares lançados para os processos 

expansionistas analisados anteriormente. A evidente restruturação dos setores 

produtivos, de comércio e de serviços, consequência do surgimento de um novo 

modelo econômico e tecnológico, vem trazendo consigo, quase que a reboque, a 
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necessidade por melhor formação profissional e mais e igualmente melhor formação 

acadêmica. 

Essas mudanças, que acabam por iniciar uma aproximação entre escolas 

(universidades e centros de formação), empresas e indústrias, no Brasil, vem 

ocorrendo mais recentemente. Silva Junior (1996, p. 12) faz esta análise da seguinte 

forma: 

O surgimento de um novo padrão tecnológico possibilitou a emergência do 
atual paradigma da empresa capitalista, denominada “empresa integrada e 
flexível”, apta a atuar em um mercado de oferta global, altamente 
competitivo, mutante e diversificado. Um processo de modernização 
sistêmica só tem lugar, aqui no país, no início dos anos 90, quando então, 
os empresários e governo brasileiros viltam sua atenção para a educação, 
em todos os seus níveis, sem o que as mudanças no processo produtivo 
tornar-se-iam mais difíceis e demoradas. 

Nesse quadro apresentado é que começa a haver, no Brasil, esta 

aproximação (educação e mercado globalizado) e também é quando começam a 

ganhar corpo as discussões e iniciativas de expansão, interna e até mesmo externa, 

da educação superior35, seja pública ou privada. 

Mais uma vez veja-se o que Silva Junior (1996, p. 21-22) nos acrescenta a 

este respeito: 

A tendência de transformação do processo produtivo brasileiro, 
impulsionada pela nova ordem internacional, e a necessidade de inserção 
do Brasil na economia mundial obrigam a aproximação dos setores 
produtivos dos centros elaboradores de conhecimento, isto é, as 
universidades e os institutos de pesquisa do governo, em face da 
centralidade ocupada pela ciência e pela tecnologia em meio às vantagens 
comparativas no acirrado mercado mundial. De outro lado, a necessidade 
de financiamento de laboratórios e formação de recursos para pesquisas 
aproxima a educação superior dos empresários, dada a tendência de 
reforma do Estado na direção da sua não-intervenção no reordenamento. 

______________ 
35 Com esse mesmo entendimento, confira o Preâmbulo da Declaração Mundial sobre Educação 
Superior no Século XXI: Visão e Ação - 1998 - da Conferência Mundial sobre Educação Superior - 
UNESCO de 9 de outubro de 1998 que diz que “No limiar de um novo século, há uma demanda sem 
precedentes e uma grande diversificação na educação superior, bem como maior consciência sobre a 
sua importância vital tanto para o desenvolvimento sociocultural e econômico como para a construção 
do futuro, diante do qual as novas gerações deverão estar preparadas com novas habilitações, 
conhecimentos e ideais. A educação superior compreende “todo tipo de estudos, treinamento ou 
formação para pesquisa em nível pós-secundário, oferecido por universidades ou outros 
estabelecimentos educacionais aprovados como instituições de educação superior pelas autoridades 
competentes do Estado”. (UNESCO, 1998). 
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39PLANO NACIONAL  DE EDUCAÇÃO – PNE

QUAL O PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 
ANOS QUE FREQUENTA A ESCOLA?
Indicador 2A - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola

Conforme pode ser observado no Gráfi co 1, a ampliação do acesso à escola da 

população de 6 a 14 anos ocorrida no período entre 2004 e 2013 fez com que esse acesso 

tenha sido praƟ camente universalizado, alcançando 98,4% em 2013.
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GRÁFICO 1  Percentual da população de 6 a 14 anos que frequentava a escola – Brasil
Fonte: Pnad/IBGE. Elaborado pela Dired/Inep.

 

A inclusão dos 1,6% restantes provavelmente exigirá esforços mais específi cos. No 

dimensionamento desses esforços, é preciso considerar que a universalização deve garanƟ r 

a inclusão de todos os grupos sociais, especialmente os mais vulneráveis. O documento 

Educação para Todos: o Compromisso de Dakar, elaborado no Fórum Mundial de Educação 

realizado em Dakar, Senegal, no ano de 2000, apresenta como “ObjeƟ vo 2” para todos os 

países parƟ cipantes, até o ano 2015, o seguinte: “GaranƟ r que em 2015 todas as crianças, 

especialmente meninas, crianças em situações diİ ceis e crianças pertencentes a minorias 

étnicas, tenham acesso a uma educação primária de boa qualidade, gratuita e obrigatória, e 

possibilidade de completá-la” (Educação..., 2001, p. 18).  Com essa referência, considera-se 

que a universalização deve garanƟ r a inclusão de todos os grupos sociais, especialmente os 

mais vulneráveis.

Para se ter uma dimensão do esforço necessário para a ampliação da inclusão 

escolar, é importante observar, inicialmente, a esƟ maƟ va do número de pessoas de 6 a 

14 anos que estão fora da escola, considerando os dados agregados nacionalmente e por 

grandes regiões. Conforme é possível observar na Tabela 1, cerca de 450 mil crianças e 

adolescentes estavam fora da escola em 2013, sendo que os maiores conƟ ngentes estavam 

nas regiões Nordeste, Sudeste e Norte. 

E este mesmo autor completa, acerca da importância e das modificações na 

educação superior brasileira no cenário descrito: 

Diante desse quadro conjuntural a ciência e a tecnologia e seu processo de 
produção reorientam-se face à centralidade que agora ocupam no processo 
produtivo e entre si. [...]. Isso implica dizer que a pesquisa e educação 
superior brasileira estão sujeitas a profundas modificações originadas nesse 
complexo cenário de tensões, no qual a reformulação do processo produtivo 
– tendo como pano de fundo a 3ª Revolução Industrial – e os mecanismos 
do mercado, orientados pelos pressupostos neoliberais, parecem ser os 
parâmetros centrais. (SILVA JUNIOR, 1996, p. 22). 

Inserido nesse cenário social e econômico, o Brasil, com praticamente 

resolvida a questão do acesso à educação básica36, conforme se poderá constatar 

no Gráfico 18 abaixo, passa agora a focar na oferta de educação com qualidade 

para todos37 e ainda a garantia de investimentos financeiros crescentes para a 

educação38. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 18 – Taxa de frequência à escola – população de 6 a 14 anos - Brasil 2004/2013.  
Fonte: Brasil (2015b). 

 

______________ 
36 De acordo com Cury (2002, p. 7): “Hoje praticamente, não há país no mundo que não garanta, em 
seus textos legais, o acesso de seus cidadãos à educação básica. Afinal, a educação escolar é uma 
dimensão estratégica para políticas que visam a inserção de todos nos espaços da cidadania social e 
política e mesmo para reinserção no mercado profissional”. 
37 Segundo Carnoy, Khavenson, Fonseca, Costa e Marotta (2015, p. 452): “À medida que os países 
em desenvolvimento vêm expandindo seus sistemas educacionais a fim de fornecer educação 
secundária a uma proporção crescente de jovens, o foco das políticas originalmente preocupadas 
com o acesso à escola tem se voltado para a melhoria da qualidade da educação”. 
38 Como nota importa destacar os dados do relatório da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) - Education at a Glance 2015: OECD Indicators 2015 (OCDE, 
2015). Neste relatório, o Brasil ocupa o 3º lugar - atrás apenas do México e da Nova Zelândia - na 
proporção dos gastos públicos destinados à educação, aplicando 17,2% do valor de todo o 
orçamento no setor em 2012. Entretanto, o Brasil ocupa as últimas posições - superando apenas 
México, Turquia, Colômbia e Venezuela - quando o assunto é o valor investido anualmente por aluno. 
Foram US$ 3.441 por estudante da rede pública brasileira, do ensino básico ao superior, montante 
que corresponde a 37% da média dos 34 países que compõem a OCDE, que é de US$ 9.317. 
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Este processo de alargamento de acesso e frequência na educação básica é 

importante no quadro nacional, pois, conforme Belloni (2012), associado a outros 

fatores tais como o crescimento econômico, a industrialização e a consequente 

necessidade de capacitação continuada, vai colaborar para o aumento de demanda 

de vagas no ensino superior. 

Como ilustração deste quadro, pode-se lançar mão do Gráfico 16, que traz a 

demonstração da evolução da taxa de escolarização da Educação Superior no 

Brasil, considerando os seguintes indicadores, para os anos de 2003 a 2013: 

• Taxa Bruta de Matrícula (TBM): A TBM é um indicador da capacidade de 

absorção do sistema educacional em determinado nível de ensino; 

• Taxa Líquida de Matrícula (TLM): A TLM é um indicador do acesso ao sistema 

educacional por aqueles que se encontram na idade prevista para cursá-lo; e 

• Taxa Líquida de Escolarização ajustada (TLea): A TLea é um 

aperfeiçoamento do indicador “taxa líquida de matrículas”, pois considera não 

apenas a população matriculada, mas também a população que já concluiu a 

educação superior e ainda se encontra na faixa etária recomendada para 

cursá-la. 

 

Veja-se o Gráfico 19, apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Gráfico 19: Evolução da taxa de escolarização da Educação Superior no Brasil – 2003/2013. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em MEC/INEP (2015a) e Brasil (2015b). 
 

Observe-se que o número de estudantes matriculados na educação superior 

no ano de 2013 representa uma taxa de escolarização bruta de 30,3% e taxa de 
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escolarização líquida ajustada de 20,2%. As informações deste gráfico nos permitem 

também observar a tendência positiva dessas três taxas, que vem ocorrendo desde 

o ano de 2003, o que demonstra que, em 2012, o percentual de pessoas 

frequentando a educação superior representa quase 30% da população brasileira na 

faixa etária de 18 a 24 anos e que 16,5% está na idade teoricamente adequada para 

cursar esse nível de ensino. 

Esses dados possuem relação direta com este processo de expansão da 

oferta de educação básica e com o aumento da escolarização geral da população 

brasileira, mas também estão ligados a um processo nacional de expansão regional 

da educação superior. 

Recentemente, tem-se assistido a esse fenômeno da educação superior 

como opção de uma política pública de combate à desigualdade social e de fomento 

ao acesso à educação e formação profissional nas mais diferentes regiões do país. 

O Gráfico 20 traz esse crescimento, característico do processo de expansão 

regionalizada da educação superior no Brasil: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Gráfico 20 – Crescimento de matrículas nas Universidades por região geográfica - Brasil 2003/2013. 

Fonte: Brasil (2015a). 
 

Outros dados podem ilustrar esse processo de expansão da educação 

superior brasileira. Os Gráficos 21, 22 e 23 e a Tabela 4 terão este objetivo.  

O Gráfico 21 trará a evolução do número de matrículas no ensino superior na 

rede pública e privada de ensino, entre os anos de 1980 e 2013. Observe-se, ainda, 

a prevalência pelas matrículas em instituições privadas em comparação com as 

públicas. 
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Gráfico 21 – Evolução do número de matrículas de Educação Superior de Graduação,  
por Categoria Administrativa Brasil (1980-2014). 

Fonte: MEC/INEP (2015b). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 22 - Evolução do número de matrículas no ensino superior (presencial e a distância) -  

Brasil 2000/2014. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2014b) e MEC/INEP (2015b). 

 

Tomando-se para análise o Gráfico 22 e ainda conforme dados do último 

censo da educação superior disponível (MEC/INEP, 2015b), o número de matrículas 

nesta etapa da educação no ano de 2014 é de 7.828.013 alunos. Outra informação 

de destaque é que entre os anos 2003 e 2014 a matrícula na educação superior 

aumentou 96,5% e que, conforme MEC/INEP (2015b) em relação a 2013, o 
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A Tabela 2 apresenta como ocorreu a expansão do segmento público em relação ao 

total de matrículas entre 2004 e 2013, por categoria administraƟ va e modalidade de ensino. 

Constata-se que ocorreu um crescimento na quanƟ dade de matrículas de todas as redes de 

ensino. No nível Brasil, as matrículas em curso de graduação passaram de 4,2 milhões para 

7,3 milhões, uma variação de 73%. O segmento privado apresentou o maior crescimento em 

termos absolutos no número de matrículas no período analisado, com acréscimo de 2,35 

milhões. Entretanto, foi na rede federal que ocorreu a maior variação percentual de matrículas, 

com ampliação de 92% em relação a 2004. 

Ao analisar separadamente as modalidades de ensino presencial e a distância, nota-se 

que esta úlƟ ma cresceu em velocidade mais acelerada para todas as redes de ensino. Em 

2004, as matrículas presenciais representavam 98,6% do total, enquanto em 2013 esse valor 

se reduziu para 84,2%. O ensino a distância, por sua vez, aumentou sua parƟ cipação no total 

de matrículas de 1,4% para 15,8% no mesmo período. 

TABELA 2  Expansão das matrículas de graduação, por rede e modalidade de ensino – Brasil 
– 2004/2013

 Matrículas 2004 2013
Variação 
Absoluta

Variação % % do Total 
em 2004

% do Total 
em 2013

Total 4.223.344 7.305.977 3.082.633 73,0 100,0 100,0

Públicas 1.202.445 1.932.527 730.082 60,7 28,5 26,5

Federal 592.705 1.137.851 545.146 92,0 14,0 15,6

Estadual 477.657 604.517 126.860 26,6 11,3 8,3

Municipal 132.083 190.159 58.076 44,0 3,1 2,6

Privadas 3.020.899 5.373.450 2.352.551 77,9 71,5 73,5

Presencial 4.163.733 6.152.405 1.988.672 47,8 98,6 84,2

Públicas 1.178.328 1.777.974 599.646 50,9 27,9 24,3

Federal 574.584 1.045.507 470.923 82,0 13,6 14,3

Estadual 471.661 557.588 85.927 18,2 11,2 7,6

Municipal 132.083 174.879 42.796 32,4 3,1 2,4

Privadas 2.985.405 4.374.431 1.389.026 46,5 70,7 59,9

EaD 59.611 1.153.572 1.093.961 1835,2 1,4 15,8

Públicas 24.117 154.553 130.436 540,8 0,6 2,1

Federal 18.121 92.344 74.223 409,6 0,4 1,3

Estadual 5.996 46.929 40.933 682,7 0,2 0,6

Municipal 15.280 15.280 0,0 0,2

Privadas 35.494 999.019 963.525 2714,6 0,8 13,7

Fonte: Censo da Educação Superior. Elaborada pela Dired/Inep.

crescimento foi da ordem de 7,1%, o maior índice desde 2008. E ainda, importante 

destacar que no Brasil, em média, há 2,5 alunos matriculados da rede privada para 

cada aluno matriculado da rede pública em cursos presenciais, conforme MEC/INEP 

(2015b). 

Estes dados apresentados no Gráfico 22, até o ano de 2013, podem ser 

analisados com mais detalhes na Tabela 4, que trará dados referentes à variação do 

número de matrículas existente entre os anos de 2004 e 2013. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabela 4 – Expansão das matrículas de graduação, por rede e modalidade de ensino 2004/2013. 
Fonte: Brasil (2015b). 

 

Já o Gráfico 23 mostrará outro indicativo importante para demonstrar a 

expansão da educação de nível superior no Brasil, a saber, o aumento do número 

de cursos de graduação ofertados entre os anos de 2003 e 2014, sem distinção 

entre ofertas realizadas por instituições públicas ou privadas. 
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Resumo Técnico 2013 – Censo da Educação Superior18

GráFICO 1.2 Evolução do Número de Cursos de Graduação, segundo a Organização 
Acadêmica – brasil – 2010-2013

Fonte: Censo da Educação Superior. Inep/Deed.
Nota: Não inclui Área Básica de Ingresso – ABI.

A partir do Gráfico 1.3, nota-se que a maioria dos cursos de graduação é oferecida na 

modalidade presencial, representando, em 2013, 96,1% do total. 

Embora a educação a distância corresponda a uma pequena parcela do total de 

cursos de graduação, ela atingiu o maior percentual de crescimento, 35,3%, considerando 

o período de 2010 a 2013, indicando que está fazendo, cada vez mais, parte do cotidiano 

brasileiro. As novas mídias e as novas formas de interação entre aluno e docente na chamada 

economia do conhecimento fizeram com que os cursos ofertados nessa modalidade 

saltassem para 1.258 no ano de 2013.

GráFICO 1.3 Evolução do Número de Cursos de Graduação, segundo a Modalidade de Ensino 
– brasil – 2010-2013

Fonte: Censo da Educação Superior. Inep/Deed.
Nota: Não inclui Área Básica de Ingresso – ABI.
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Gráfico 23 – Evolução da oferta de cursos de graduação. 

Fonte: Brasil (2015a). 
 

É importante destacar, com base nos dados trazidos pelo Gráfico 23, que o 

número de cursos de graduação no Brasil quase dobrou entre os anos de 2003 e 

2014, apresentando neste intervalo sempre um crescimento constante. 

Ademais, vale destacar, como no Gráfico 24, a seguir, o crescimento do 

número de cursos de graduação considerando a modalidade de oferta - presencial 

ou a distância - para o intervalo entre os anos de 2010 e 201339. Observa-se que 

para as duas modalidades também o número é sempre crescente. Veja-se: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 24 – Evolução do número de cursos de Graduação, segundo a modalidade de ensino (2010-

2013). 
Fonte: MEC/INEP (2015a). 

______________ 
39 Não há este dado disponível para o ano de 2014. 
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Gráfico XI –  Crescimento do número de cursos na graduação presencial nas universidades 
federais  
 

 
Fonte: CENSO/INEP. 

 
Gráfico XII –  Crescimento no número de vagas e matrículas na graduação presencial nas 
universidades federais  

 

 
Fonte: CENSO/INEP. 
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O próximo dado a ser apresentado por intermédio do Gráfico 25 demonstrará 

a evolução do número de cursos ofertados exclusivamente em Universidades 

Federais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 25 - Crescimento do número de cursos na graduação presencial nas universidades federais. 

Fonte: Brasil (2015a). 
 

Acerca deste dado, o próprio documento “A democratização e expansão da 

educação superior no país 2003 – 2014”, (BRASIL, 2015a) traz complementos: 

Entre 2003 e 2013, a oferta de cursos de graduação evoluiu de 16.505 
opções para 32.049, o que representa um crescimento de 94%. O 
crescimento do número de cursos foi significativo tanto no setor privado 
quanto no setor público: no setor privado, correspondeu a 96,4%; no 
público, 91,6%. Cabe apontar que uma parte significativa das novas vagas e 
cursos foram ofertados no período noturno. (BRASIL, 2015a, p. 22). 

Atrelado a este dado segue outro, que é o número de instituições de ensino 

superior existente no Brasil. A Tabela 5 mostrará a evolução do número dessas 

instituições entre os anos de 2009 e 2014.  

Ano Total Categoria Administrativa 
Federal Estadual Municipal Privada 

2009 2.314 94 84 67 2.069 
2010 2.378 99 108 71 2.100 
2011 2.365 103 110 71 2.081 
2012 2.416 103 116 85 2.112 
2013 2.391 106 119 76 2.090 
2014 2.368 107 118 73 2070 

Tabela 5 - Evolução do Número de Instituições de Educação Superior, segundo a Organização 
Acadêmica – Brasil – 2009-2013. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em MEC/INEP (2014, 2015a, 2015b). 
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x Criação, em 2013, do Programa de Bolsa Permanência para estudantes das 

universidades federais;  

x Criação do Programa de Bolsa Permanência, para estudantes bolsistas do Prouni;  

x Aprovação, em 2012, e implantação, a partir de 2013, da Lei das Cotas nas 

universidades federais, com previsão de reserva de no mínimo 50% das vagas, até 

2016, para estudantes oriundos das escolas públicas de ensino médio; 

x Lançamento, em 2014, do Programa Mais Cultura nas Universidades, que apoia 

projetos de arte e cultura propostos pelas universidades federais, com foco na inclusão 

social e no respeito à diversidade cultural. 

x Democratização do acesso à universidade, com o uso dos resultados do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos processos seletivos; e 

x Expansão do ensino médico, com a criação de novas vagas e incentivo à realização de 

residências.  

 

Evolução orçamentária 
 

A realização de todas essas políticas, programas e ações pela SESu não seria possível 

sem um orçamento compatível. Assim, nos últimos anos houve um acentuado crescimento 

real no orçamento total do MEC e da SESu. Sobretudo de 2007 a 2012, os recursos 

praticamente dobraram em termos reais, em grande parte por alterações em dispositivos 

legais acordadas entre o governo e o Congresso Nacional. 

 

Gráfico VII – Orçamento total do MEC (em R$ bilhões)2  

 
 

Fonte: SIAFI/STN – base de dados – valores empenhados. 

No âmbito da educação superior, nestes últimos doze anos, destaca-se o incremento 

do orçamento das universidades federais. Somente em 2013, foram investidos R$ 440 milhões 

                                                           
2
 Valores constantes são valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda. Valores 

correntes são os valores das metas fiscais, ano a ano, estabelecidas com base no cenário 

macroeconômico, ou seja, os valores são estabelecidos de acordo com as perspectivas da economia, 

crescimento de rol de contribuintes, elevação de alíquotas, índices de inflação, etc. 
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Observe-se que o número de instituições privadas sempre foi muito superior 

ao número de intuições públicas no que diz respeito a este nível de ensino. 

Conforme dados MEC/INEP (2015b)40, 87,4% das instituições de educação superior 

são privadas. Esse número é acompanhado pelo dado trazido pelo Gráfico 21, que 

de forma igual demonstra que o número de matrículas nestas instituições também é 

superior, como se deveria mesmo concluir. 

Também não se pode deixar de considerar todos esses dados e todo esse 

avanço como fator isolado de uma ação pública de fomento a esta expansão. Nesse 

sentido, lançar-se-á mão de um outro indicador importante para tentar dar 

demonstração dessa ação conjunta que visa o alcance desse processo 

expansionista. O Gráfico 26 trará uma mostra da evolução orçamentária do 

Ministério da Educação (MEC) no período de dez anos, entre 2003 e 2013. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 26 - Orçamento total do MEC (em R$ bilhões)41. 
Fonte: Brasil (2015a). 

 

Em se tratando especificamente do financiamento e de investimentos em 

educação superior, podemos lançar mão de dados trazidos por relatório recente 

divulgado pela OCDE - Education at a Glance 2015: OECD Indicators (OCDE, 2015) 

- que informa que o gasto público em instituições de educação superior como 

percentual do gasto público total aumentou 49% entre 2005 e 2012, o que é bem 
______________ 
40 Outros dados que merecem destaque, segundo MEC/INEP (2015b) são os seguintes: 1) das IES 
públicas, 39,6% são estaduais, 35,9% são federais e 24,5% são municipais; b) a maioria das 
Universidades é pública (56,9%); c) as IES privadas são preponderantes nos centros universitários 
(92,5%) e nas faculdades (93,2%) e, d) quase 3/5 das IES Federais são universidades e 37,4% são 
IFs e Cefets. 
41 Sobre a legenda do Gráfico 26 é importante considerar as seguintes definições: a) Valores 
constantes são valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, e b) Valores 
correntes são os valores das metas fiscais, ano a ano, estabelecidas com base no cenário 
macroeconômico, ou seja, os valores são estabelecidos de acordo com as perspectivas da economia, 
crescimento de rol de contribuintes, elevação de alíquotas, índices de inflação, etc. 
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How much is spent per student? – INDICATOR B1 chapter B

Education at a Glance 2015: OECD Indicators   © OECD 2015 211

Chart B1.2. Annual expenditure per student by educational institutions for all services,  
by level of education (2012)  

Expenditure on core, ancillary services and R&D, in equivalent USD converted using PPPs,  
based on full-time equivalents

1. Public institutions only (for Italy, except in tertiary education; for Luxembourg, at tertiary level only).
2. Some levels of education are included with others. Refer to “x” code in Table B1.1a for details.
Countries are ranked in descending order of expenditure on educational institutions per student in primary education.
Source: OECD. Table B1.1a. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283903

 Secondary education  Lower secondary education  Upper secondary education 

28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

Expenditure per student 
(equivalent USD 
converted using PPPs)

22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

Expenditure per student 
(equivalent USD 
converted using PPPs)

32 876

Lu
xe

m
bo

ur
g1

Sw
it

ze
rl

an
d1

N
or

w
ay

2

U
ni

te
d 

St
at

es
D

en
m

ar
k2

Sw
ed

en
U

ni
te

d 
K

in
gd

om
Ic

el
an

d
Be

lg
iu

m
2

A
us

tr
ia

Sl
ov

en
ia

2

Ir
el

an
d1

Ja
pa

n2

Fi
nl

an
d2

N
et

he
rl

an
ds

It
al

y1

G
er

m
an

y
A

us
tr

al
ia

K
or

ea
Sp

ai
n

N
ew

 Z
ea

la
nd

Fr
an

ce
Is

ra
el

Po
la

nd
1

Po
rt

ug
al

1

Es
to

ni
a

Sl
ov

ak
 R

ep
ub

lic
2

Cz
ec

h 
R

ep
ub

lic
C

hi
le

H
un

ga
ry

La
tv

ia
Br

az
il1

Co
lo

m
bi

a
M

ex
ic

o
Tu

rk
ey

So
ut

h 
A

fr
ic

a
In

do
ne

si
a

Lu
xe

m
bo

ur
g1

Sw
it

ze
rl

an
d1

N
or

w
ay

2

U
ni

te
d 

St
at

es
D

en
m

ar
k2

Sw
ed

en
U

ni
te

d 
K

in
gd

om
Ic

el
an

d
Be

lg
iu

m
2

A
us

tr
ia

Sl
ov

en
ia

2

Ir
el

an
d1

Ja
pa

n2

Fi
nl

an
d2

N
et

he
rl

an
ds

It
al

y1

G
er

m
an

y
A

us
tr

al
ia

K
or

ea
Sp

ai
n

N
ew

 Z
ea

la
nd

Fr
an

ce
Is

ra
el

Po
la

nd
1

Po
rt

ug
al

1

Es
to

ni
a

Sl
ov

ak
 R

ep
ub

lic
2

Cz
ec

h 
R

ep
ub

lic
C

hi
le

H
un

ga
ry

La
tv

ia
Br

az
il1

Co
lo

m
bi

a
M

ex
ic

o
Tu

rk
ey

So
ut

h 
A

fr
ic

a
In

do
ne

si
a

Lu
xe

m
bo

ur
g1

Sw
it

ze
rl

an
d1

N
or

w
ay

2

U
ni

te
d 

St
at

es
2

Sw
ed

en
U

ni
te

d 
K

in
gd

om
Ic

el
an

d
Be

lg
iu

m
2

A
us

tr
ia

Sl
ov

en
ia

2

Ir
el

an
d1

Ja
pa

n2

Fi
nl

an
d2

N
et

he
rl

an
ds

It
al

y1

G
er

m
an

y
A

us
tr

al
ia

K
or

ea
Sp

ai
n

N
ew

 Z
ea

la
nd

Fr
an

ce
Is

ra
el

Po
la

nd
1

Po
rt

ug
al

1

Es
to

ni
a

Sl
ov

ak
 R

ep
ub

lic
2

Cz
ec

h 
R

ep
ub

lic
C

hi
le

H
un

ga
ry

La
tv

ia
Br

az
il1

Co
lo

m
bi

a
M

ex
ic

o
Tu

rk
ey

So
ut

h 
A

fr
ic

a
In

do
ne

si
a

22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

Expenditure per student 
(equivalent USD 
converted using PPPs) Primary education

All secondary education

Tertiary education

OECD average

OECD average

OECD average

acima do aumento médio da OCDE de 33%. Entretanto, o Brasil ainda investe 

menos do que a média dos países componentes da OCDE42. Veja-se o Gráfico 27 

com estas informações: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 27 - Despesas anuais por aluno de ensino superior OCDE - 2015. 

Fonte: OCDE (2015). 
 

Contudo, estes dados refletirão em outro ponto, como se verá adiante. Não há 

como pensar em políticas públicas para oferta de formação em nível superior, ou 

seja, não há meios de se pensar na expansão da educação superior sem que se 

pense em ações de expansão de oferta de vagas e condições de manutenção de 

estudantes nos cursos superiores que atendam exclusivamente às instituições 

públicas de ensino e, neste ponto, adentra-se num terreno de férteis discussões: as 

relações entre público e privado na educação nacional. Entretanto, vale destacar 

que este não é o ponto central em nosso trabalho e, por isso mesmo, somente se 

listará de forma breve as políticas públicas relacionadas à área, sem entrar em 

discussões outras. 

______________ 
42 Como nota, vale destacar o que informa Rámirez (2011) quanto aos modelos de sistemas de 
financiamento do ensino superior: “Não existe um modelo único para o financiamento do ensino 
superior. A OCDE desenvolveu uma taxonomia baseada em grau de partilha de custos, ou seja, o 
nível de contribuição exigido do aluno ou de sua família e em subvenções públicas recebidas por 
alunos e famílias. A seguir o resumo de tais modelos. a) Países que optam por mensalidades baixas 
por até nem cobrá-las, mas sistemas generosos de apoio ao aluno. Há poucas barreiras financeiras 
para o ingresso e um elevado nível de apoio aos alunos (por exemplo, Dinamarca, Finlândia, 
Noruega, Suécia); b) Países com altos níveis de mensalidades, sistemas bem desenvolvidos de apoio 
ao aluno, mas são fornecidos subsídios aos alunos (por exemplo, Austrália, Canadá, Chile, Holanda, 
Nova Zelândia, Reino Unido e EUA); c) Países com altas mensalidades e com sistemas menos 
desenvolvidos de apoio ao aluno, havendo uma carga considerável de custos para alunos e famílias 
(por exemplo, Japão e Coréia); d) Países com mensalidades baixas e sistemas menos desenvolvidos 
de apoio ao aluno (por exemplo, Áustria, Bélgica, França, Irlanda, Itália, Portugal, Espanha, Brasil e 
México)”. (RÁMIREZ, 2011, p. 31-32, grifo nosso). 
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No Brasil, é possível determinar nosso período de maior expansão da 

educação superior a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, 

sobretudo, da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 

Lei nº 9.394/199643, conforme foi possível constatar inclusive pelos dados trazidos 

anteriormente. Contudo, a expansão desta etapa de formação não se deu 

exclusivamente a partir desta regulamentação. Veja-se o que Speller, Robl e 

Meneghel (2012, p. 16) trazem a este respeito: 

No Brasil, a ES (Educação Superior)44 abarca um conjunto complexo e 
diversificado de IES, públicas e privadas, cuja normatização encontra-se 
formalizada na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), a Lei nº 9.394/1996, além de um grande número 
de decretos, regulamentos e portarias complementares. 

Inicialmente é necessário dar destaque ao que dispõe a LDB 9394 de 1996. 

Em seu artigo 21, está exposto que: “A educação escolar compõe-se de: I - 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; II - educação superior” (BRASIL, 2002). 

Mas é em seu artigo 43 que a referida lei se expressa com mais detalhes 

sobre este etapa da educação escolar, expondo da seguinte forma suas finalidades: 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

______________ 
43 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional”. 
44 Grifo nosso. 
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V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  

VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição45. 

 

Outro marco legal determinante pós LDB 9394 de 1996 foi o Plano Nacional 

de Educação de 2001-2010 (PNE 2001-2010), aprovado pela Lei nº 10.172/200146. 

A respeito do PNE 2001-2010 e da sua intencionalidade em proporcionar 

organicidade às ações propostas para a Educação Superior naquele momento, 

Speller, Robl e Meneghel (2012, p. 16) assim se posicionam: 

No final da década de 1990, buscando conferir maior organicidade às 
políticas de ES, bem como entre estas e a educação básica, foi elaborado o 
PNE 2001-2010, que apresentava como principais objetivos: i) a elevação 
global do nível de escolaridade da população; ii) a melhoria da qualidade do 
ensino em todos os níveis; iii) a redução das desigualdades sociais e 
regionais, no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na 
educação pública; e iv) a democratização da gestão do ensino público, nos 
estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e 
a participação das comunidades, escolar e local, em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

Assim, também com este objetivo é que este Plano Nacional de Educação foi 

aprovado trazendo em seu texto um diagnóstico da Educação Superior daquela 

época acompanhado de 35 metas para solução, ou pelo menos para o 

encaminhamento, dos problemas levantados e, também, para a expansão da 

educação superior. Algumas das metas seguem abaixo47: 

______________ 
45 Cf. Art. 43 da Lei nº 9.394/1996. 
46 Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que “Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências”. 
47 O conjunto das 35 metas propostas pera Educação Superior e das 295 metas para a educação 
podem ser conferidas na Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 
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I. crescimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa 

etária de 18 a 24 anos, até o final da década; 

II. estabelecimento de uma política de expansão que diminua a desigualdade de 

oferta por regiões do país; 

III. a implantação de um sistema interativo de educação a distância; 

IV. a institucionalização de um amplo e diversificado sistema de avaliação interna 

e externa, que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica. 

 

Pode-se ver que a primeira ação, no sentido de incentivar o processo de 

expansão desejado, após a aprovação e lançamento de Plano Nacional de 

Educação no de 2001, veio no sentido de dar suporte a este processo, pois tratava-

se da criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

aprovado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e que define como objetivos da 

avaliação: promover a responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior 

(IES), respeitando a identidade institucional e a autonomia; orientar a expansão da 

oferta e identificar o mérito e o valor das instituições, áreas, cursos e programas nas 

dimensões do ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação. 

Conforme Sousa (2011, p. 219):  

O SINAES pretende uma avaliação que promova o avanço da qualidade da 
educação superior e a direção para o aumento de sua oferta, levando-se em 
consideração a valorização das IES e os valores democráticos. Por esse 
ângulo, ele é formado com base em elementos da avaliação essencialmente 
educativos.  

E, este mesmo autor mais adiante completa: 

O SINAES prevê três instrumentos de avaliação, operacionalizados em 
momentos distintos, mas que, em sua inter-relação buscam compreender a 
complexidade do campo da educação superior brasileira: (i) Avaliação das 
Instituições de Educação Superior (AVALIES); (ii) Avaliação dos Cursos de 
Graduação (ACG); (iii) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE). (SOUSA, 2011, p. 
219). 
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O relatório do MEC (BRASIL, 2015a, p. 50) faz estas considerações acerca 

da importância do processo de avaliação para educação superior48, nomeadamente 

para seu processo de expansão: 

No contexto da expansão da oferta do ensino superior no país, a avaliação 
é uma ação necessária para garantir a regulação e a qualidade dos cursos. 
A avaliação pode ser entendida como um processo que objetiva identificar 
os resultados alcançados em comparação aos objetivos propostos para 
uma determinada realidade. Nesse exercício comparativo, ainda se pode 
descobrir as causas e consequências do resultado, para permitir um novo 
planejamento. Ela assegura a continuidade das atividades institucionais, a 
mensuração de desempenho e resultados para supervisão, na dimensão 
qualitativa. Por outro lado, permite compreender e atribuir significados aos 
processos e atividades institucionais, para identificar e superar fragilidades 
e desenvolver potencialidades, na dimensão qualitativa. 

Todo o processo avaliativo é supervisionado pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) e operacionalizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

O SINAES, embora alvo de críticas, sobretudo referentes a detalhes ligados à 

educação a distância, configura-se como um importante instrumento na gestão 

estratégica não só das instituições de ensino, que possuem um bom instrumento de 

avaliação de sua atuação e de seu desempenho, como para formuladores e 

gestores de políticas públicas, que, de igual modo, possuem, com este instrumento, 

condições de avaliarem de forma contínua seu trabalho. 

Outra política de expansão do ensino superior, mas também de inclusão, 

acesso e permanência, lançada após o PNE 2001-2010, foi o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), criado por meio da Medida Provisória nº 

213/2004, convertida na Lei nº 11.096/200549. O objetivo do Prouni é a concessão 

______________ 
48 Sobre o processo de avaliação na e da educação superior brasileira e a sua história, de forma 
breve, veja-se o que Souza (2011, p. 213) traz: “A primeira experiência de avaliação da educação 
superior no Brasil ocorreu no âmbito da pós-graduação stricto sensu, em 1976, realizada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no contexto de 
atendimento às orientações dos planos nacionais de pós-graduação para credenciamento e 
reconhecimento dos programas e de seus diplomas. Todavia, é em 1983, por meio de uma proposta 
do Ministério da Educação (MEC), que é criado o Programa de Avaliação da Reforma Universitária 
(PARU), considerado a primeira experiência sistemática de avaliação dos cursos de graduação. 
Como programa de avaliação, o PARU consistia na aplicação de questionários os estudantes, 
professores, diretores ou coordenadores universitários, tendo como estrutura principal as áreas 
temáticas, as dimensões didática e administrativa das IES”. 
49 Cf. Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que “Institui o Programa Universidade para Todos - 
PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera 
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências”. 
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53 
 

Inclusão, acesso e permanência 
 

Programa Universidade para Todos (Prouni) 

O Programa Universidade para Todos, criado por meio da Medida Provisória nº 
213/2004, convertida na Lei nº 11.096/2005, tem como objetivo a concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de ensino 

superior, as quais recebem, em contrapartida, isenção de impostos federais11. 

 
O Prouni não representa gastos diretos orçamentários para o Ministério da 

Educação. Todavia, para viabilizá-lo, o governo federal investiu cerca de R$ 750 milhões em 

201312, montante que crescerá para quase R$ 900 milhões em 201413.  
 

Gráfico XVIII – Orçamento Prouni – renúncia fiscal – em R$ 

 

 

Fonte: SIMEC/MEC 

 

Destinadas a brasileiros que não possuam diploma de curso superior, as bolsas de 

estudo são concedidas observando a renda familiar mensal per capita dos estudantes, que 
deve ser de até um salário mínimo e meio para bolsa integral e de até três salários mínimos 

para bolsa parcial. 

 

                                                           
11 O art. 8º da Lei nº 11.096, de 2005, dispõe que a instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos 
seguintes impostos e contribuições: 
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); 
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
c) Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
d) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) 
12 Valor estimado pela Receita Federal do Brasil. 
13 Valor estimado pela Receita Federal do Brasil. 
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de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições 

privadas de ensino superior, as quais recebem, em contrapartida, isenção de 

impostos federais50. 

Por se tratar de um programa que prevê renúncia fiscal, não tem impacto 

direto no orçamento do MEC, contudo não deixa de gerar gastos aos cofres 

públicos. Veja-se, no Gráfico 28, um levantamento deste montante ao longo da 

evolução deste programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 28 - Orçamento Prouni - renúncia fiscal - em R$. 

Fonte: Brasil (2015a). 
 

Pode-se notar que o montante de recursos em renúncia para o ano de 2014, 

conforme levantamento do próprio MEC, Brasil (2015a), será de quase R$ 900 

milhões51. 

Os critérios para participação no Prouni estão dispostos nos artigos 1º e 2º da 

Lei nº 11.096/2005. Em resumo, o programa se destina àqueles que não possuem 

diploma de curso superior e suas bolsas de estudo são concedidas observando a 

renda familiar mensal per capita dos estudantes, que deve ser de até um salário 

mínimo e meio para bolsa integral e de até três salários mínimos para bolsa parcial. 

O Gráfico 29 trará a evolução do número de bolsas concedidas entre os anos de 

2005 e 2014. 

 

______________ 
50 Os impostos aos quais as instituições aderentes terão isenção estão dispostos no art. 8º da Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005. 
51 Aqui vale um destaque, que servirá para todos os outros programas apresentados neste trabalho: 
em função dos ajustes fiscais necessários, em movimento de resposta à crise econômica e financeira 
pela qual o Brasil vem passando, neste ano de 2015, o orçamento do MEC sofreu um corte da ordem 
de R$ 9,4 bilhões de reais, que naturalmente afetará os programas apresentados. Não cabe neste 
trabalho analisar os motivos de tal crise financeira e nem os impactos que ela gerará. 
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Fonte: MEC/SESu/Dipes 
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Gráfico 29 - Evolução da oferta de bolsas Prouni. 
Fonte: Brasil (2015a). 

 

Passar-se-á, agora, a tratar de um programa que foi destinado a atender com 

exclusividade à demanda de expansão (ampliação de oferta de vagas) das 

universidades federais brasileiras e permanência na educação superior. Trata-se do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096/200752 e é uma das ações que 

integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

O Reuni53 trazia consigo as seguintes diretrizes de trabalho: 

I. redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 

II. ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;  

III. revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação 
e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 
constante elevação da qualidade;  

IV. diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas 
à profissionalização precoce e especializada; 

V. ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 

______________ 
52 Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que Institui o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 
53 O Reuni contou também com uma segunda fase, denominada de Fase II – Reestruturação e 
expansão, realizada entre os anos de 2008 a 2012 e, ainda, com uma terceira fase, denominada 
Fase III – Desenvolvimento regional e programas especiais, realizada entre os anos de 2012 a 2014. 
Não nos ateremos a detalhes e dados sobre estas duas fases neste trabalho. Mais informações sobre 
elas podem ser obtidas em <http://reuni.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 ago. 2015. 
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VI. articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com 
a educação básica. 

A intenção do programa não foi simplesmente trabalhar com a expansão 

física das universidades, embora muitas delas tenham se aproveitado da 

oportunidade para fazer quase que exclusivamente isso. Pensou-se na promoção da 

articulação entre universidade e escola, ou seja, graduação e pós-graduação com a 

educação básica - o que mais tarde, em 2008, viria ser retomado com o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) -, em novos modelos 

pedagógicos para os cursos de graduação, entre outras medidas reestruturantes 

para educação superior. 

O documento Brasil (2015a) destaca essa expansão e seu papel estratégico 

para o processo de regionalização/interiorização da educação superior brasileira: 

O lugar estratégico da educação superior nos processos de transformação 
social é um dos pressupostos das políticas de expansão do acesso ao 
ensino superior adotada partir de 2003. A interiorização proporcionou uma 
expansão de vagas públicas que se diferenciou do tradicional modelo de 
oferta de vagas nas capitais, elevando o número de municípios atendidos 
por universidades federais de 114 para 289 municípios, o que representou 
um crescimento de 153%. [...] A expansão trouxe um expressivo 
crescimento não somente das universidades federais, mas também de 
câmpus no interior do país. De 2003 a 2014, houve um salto de 45 para 63 
universidades federais, o que representa a ampliação de 40%, e de 148 
câmpus para 321 câmpus/unidades, crescimento de 117%. 

O Gráfico 30, apresentado adiante, trará uma amostra da evolução do número 

de universidade e campi universitários criados a partir deste programa, o que, 

claramente, proporcionou um aumento de cursos de graduação e pós-graduação e 

do número de vagas disponíveis. Note-se um expressivo crescimento não somente 

das universidades, mas também de campi universitários. De 2003 a 2014, houve um 

aumento de 45 para 63 universidades, o correspondente a uma ampliação de 40% e 

de 148 para 321 campus/unidades, um crescimento de 117%. 
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32 

 

 A expressiva expansão global de 117% no número de vagas ocorrida em uma década 

não encontra paralelo em história da existência do ensino superior no Brasil. O número de IFES 

foi ampliado em 31%, a graduação presencial em 86% e o número de matrículas em 86%. Por 

sua vez, a pós-graduação apresentou um crescimento de  316%.  

 

 

Ampliação da rede de universidades federais 
 
 O lugar estratégico da educação superior nos processos de transformação social é um 

dos pressupostos das políticas de expansão do acesso ao ensino superior adotada pelo 

governo a partir de 2003. A interiorização proporcionou uma expansão de vagas públicas que 

se diferenciou do tradicional modelo de oferta de vagas nas capitais, elevando o número de 

municípios atendidos por universidades federais de 114 para 289 municípios, o que 

representou um crescimento de 153%.  

 

 A expansão trouxe um expressivo crescimento não somente das universidades 

federais, mas também de câmpus no interior do país. De 2003 a 2014, houve um salto de 45 

para 63 universidades federais, o que representa a ampliação de 40%, e de 148 câmpus para 

321 câmpus/unidades, crescimento de 117%.  
 

 

Gráfico X – Expansão das universidades federais e câmpus 
 

 

Fonte: SIMEC/MEC. 
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Tabela II – Expansão da educação superior nas universidades federais – por região  

 

 
IFES CÂMPUS 

REGIÃO 2002 2014 
% de 

crescimento 
2002 2014 

% de 

crescimento 

NORTE 8 10 25% 24 56 133% 
NORDESTE 12 18 50% 30 90 200% 
SUL 6 11 83% 29 63 117% 
SUDESTE 15 19 27% 46 81 76% 
CENTRO-OESTE 4 5 25% 19 31 63% 

 
Fonte: SIMEC/MEC 

 

Tabela III – Expansão de indicadores acadêmicos na educação superior - universidades 

federais – por região  
 

 
CURSOS VAGAS MATRÍCULAS 

REGIÃO 2002 2013 
% de 

crescimento 
2002 2013 

% de 

crescimento 
2002 2013 

% de 

crescimento 

NORTE 478 714 49% 16.755 30.094 80% 76.779 128.228 67% 

NORDESTE 583 1.299 123% 33.587 75.052 123% 147.464 281.421 91% 

SUL 286 951 233% 17.152 42.241 146% 75.985 157.206 107% 

SUDESTE 430 1.332 210% 32.509 71.502 120% 139.641 275.687 97% 

CENTRO-
OESTE 

270 571 111% 13.260 27.044 104% 60.590 89.721 48% 

 
Fonte: CENSO/INEP. 

 
 Tomando como referência o ano de 2002 para demonstrar o crescimento do sistema 
de ensino superior, é possível inferir que o maior aumento de câmpus ocorreu na região 
nordeste, com crescimento de 200%, seguido da região norte, com crescimento de 133%. O 
maior aumento de cursos ocorreu na região sul e o menor crescimento foi na região norte. Na 
região sul também ocorreu a maior ampliação no número de vagas, com um crescimento de 
aproximadamente 146% em relação a 2002. A região nordeste evidenciou um crescimento de 
123%, cabendo à região norte a menor variação, da ordem de 80%. 
 
 Quanto à expansão de matrículas, novamente a região sul se destaca, com o maior 
aumento de vagas. Quando se compara os quantitativos de 2002 ao de 2013, verifica-se um 
crescimento de 107%. Na região nordeste esse crescimento alcançou 91%.  A região centro-
oeste apresenta o menor percentual de crescimento no período, atingindo 48%.  
 
 O esforço do Governo Federal para ampliar a oferta de vagas e matrículas na região 
norte e nordeste fez-se por uma opção política, uma vez que era flagrante a assimetria entre 
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Gráfico 30 - Expansão das universidades federais e campus 
Fonte: Brasil (2015a) 

 

Nas Tabelas 6 e 7 a seguir trazem, respectivamente, dados sobre a expansão 

da educação superior nas universidades federais por região geográfica e sobre 

indicadores acadêmicos na educação superior, também por região geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 6 - Expansão da educação superior nas universidades federais - por região. 

Fonte: Brasil (2015a). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 7 - Expansão de indicadores acadêmicos na educação superior -  

universidades federais por região. 
Fonte: Brasil (2015a). 

 

Observe-se que, tomando como base os dados das duas tabelas 

apresentadas acima, podemos de fato constatar um processo de expansão da 
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educação superior no Brasil. Por exemplo, o número de campi universitários na 

região nordeste do Brasil teve um aumento da ordem de 200% no intervalo de tempo 

medido. Quanto ao aumento do número de instituições de ensino, a região sul teve 

maior crescimento, atingindo uma taxa de 83%. 

Importante destacar que, muito embora como explicitado acima, o Reuni não 

tenha como o único objetivo o da expansão física – com aumento de instituições ou 

campus/unidades – podemos entender que pelo menos este objetivo vem sendo 

atingido, o que contribui para aumento do acesso ao ensino superior e para a 

expansão desta etapa de formação. 

Outro programa que se pode inserir neste trabalho como sendo uma política 

expansionista da educação superior no Brasil, de caráter garantidor de acesso e 

permanência nesta etapa de formação, é o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), criado em 1999 por Medida Provisória, posteriormente convertida na Lei nº 

10.260/200154. 

Trata-se de um instrumento de financiamento estudantil que consiste em um 

programa destinado a financiar, prioritariamente, o ensino superior de estudantes 

matriculados em instituições de ensino superior não gratuitas (particulares, 

comunitárias, etc), com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.  

O Fies possui, ainda, uma particularidade importante: ele pode ser combinado 

com o Prouni. Com esta medida o estudante que faz jus à bolsa parcial do Prouni 

pode solicitar o financiamento do montante a seu cargo por meio do Fies. Com esta 

medida, procura-se facilitar o acesso e a permanência dos estudantes de baixa 

renda na educação superior. 

No Gráfico 31, ver-se-á a evolução do número de contratos financiados pelo 

Fies entre os anos de 2003 e 2014. Importante destacar que o Fies vem passando 

por uma série de reformulações ao curso de sua criação e, no ano de 2010, por 

intermédio da aprovação da Lei nº 12.202/2010, poderemos observar no gráfico um 

aumento do número de beneficiários. 

 

 

 

 

______________ 
54 Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que “Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante 
do Ensino Superior e dá outras providências”. 
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Fundo de Financiamento Estudantil - Fies 

 
O Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, criado em 1999 por Medida Provisória, 

posteriormente convertida na Lei nº 10.260/2001, é um programa destinado a financiar, 
prioritariamente, o ensino superior de estudantes matriculados em instituições de ensino 
superior não gratuitas, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da 
Educação. Trata-se do mais importante instrumento de financiamento estudantil atualmente 
existente.  

 
Por meio do Fies, o Governo Federal assume os gastos com matrícula e mensalidades 

do estudante durante toda a graduação. De acordo com o perfil e o interesse do contratante, o 
valor financiado varia de 50% a 100% do montante total. O reembolso do capital inicia-se após 
período de carência, que se inicia com a conclusão do curso. A taxa de juros sobre o montante 
financiado é fixa, da ordem de 3,4%. São elegíveis estudantes cuja renda familiar bruta total 
não ultrapasse vinte salários mínimos. Dá-se prioridade aos estudantes mais bem colocados no 
Enem.  

 
O Financiamento Estudantil possui a particularidade de poder ser combinado à bolsa 

do Prouni, ou seja, o estudante que faz jus a bolsa parcial do Prouni pode solicitar o 
financiamento do montante a seu cargo por meio do Fies. Assim, procura-se garantir o acesso 
e a permanência na educação superior dos estudantes de baixa renda.  

 
Com o objetivo de ampliar o acesso dos estudantes à educação superior, o Fies 

passou por vários aprimoramentos ao longo de sua existência, que redundaram na 
promulgação da Lei nº 12.202/2010. Com as alterações, a gestão do Fundo foi internalizada no 
Ministério da Educação, por meio da operacionalização pelo FNDE, e ampliou-se a participação 
de agentes financeiros do programa, que passou a contar, além da Caixa Econômica Federal, 
com o Banco do Brasil. 

 
As mudanças introduzidas no Fies em 2010 redundaram no expressivo crescimento 

do número de financiamentos contratados, que alcançaram, em 2014, mais de 660 mil 
estudantes. 
 
Gráfico XXIV –  Número de contratos FIES por ano 
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Gráfico 31 - Número de contratos FIES - por ano. 
Fonte: Brasil (2015a). 

 

Vele destacar, conforme Brasil (2015a, p. 58), algumas observações sobre 

estas reformulações, que podem também servir como justificativa para este aumento 

observado no número de beneficiários do fundo a partir do ano de 2010: “A gestão 

do Fundo foi internalizada no MEC, por meio do FNDE55, e ampliou-se a participação 

de agentes financeiros do programa, que passou a contar, além da Caixa 

Econômica Federal, com o Banco do Brasil”.  

Entretanto, como foi possível observar a partir dos dados e das descrições 

dos programas e ações explicitadas neste trabalho até o momento, estes programas 

cuidaram da expansão do ensino superior em âmbito interno, garantindo 

alargamento de acesso e garantia de permanência nesta etapa da educação, mas 

muito pouco ou mesmo nada trataram da expansão internacional da educação 

superior nacional. 

Esta preocupação, embora com data anterior nas discussões acadêmicas e 

nos programas internacionais - como já demonstramos com a participação do Brasil 

em tratativas no âmbito do MERCOSUL – só aparece com mais ênfase no atual 

Plano Nacional de Educação 2011-2020 (BRASIL, 2014a), instituído pela Lei nº 

13.005/201456. 

Como exemplo de ação dentro de plano que visa a expansão da educação 

superior, pode-se destacar a meta número doze, que objetiva: 

______________ 
55 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
56 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que “Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá 
outras providências”. 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) 
das novas matrículas, no segmento público. (BRASIL, 2014a). 

Quanto ao processo de internacionalização da educação superior, podemos 

trazer ainda dentro da meta doze, nomeadamente a estratégia 12.12, a saber: 

“consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 

internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior” 

(BRASIL, 2014a). 

Outras metas e estratégias dentro deste Plano - assim como outros 

programas e políticas públicas implantadas57 - trazem a preocupação com a 

expansão e internacionalização das redes de pesquisa e dos cursos de pós-

graduação que, assim como no caso da expansão dos cursos de graduação, podem 

contar com a educação a distância como opção para a realização desta como seu 

fim e é justamente sobre as estratégias e as adaptações necessárias para utilização 

desta opção é que se tratará nos capítulos que seguem. 

______________ 
57 Somente a título de exemplo pode-se citar o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) - desenvolvido 
pelo MEC por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) em conjunto com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – que tem como principal 
objetivo incentivar o aprendizado de línguas, além de propiciar uma mudança abrangente e 
estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País. Cf. 
<http://isf.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 nov. 2014. Também podemos citar o programa Ciência sem 
Fronteiras que é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização 
da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 
mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de 
fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 
Cf. <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf>. Acesso em: 23 nov. 2014.  
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CAPÍTULO 3. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TDIC) NO PROCESSO DE EXPANSÃO 

“Uma armadilha sempre montada para os 
educadores - que precisam ter 
diagnósticos claros sobre a educação 
brasileira - é a defesa ingênua do uso das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC)”.  

(Fernando José de Almeida e Maria da 
Graça Moreira Silva) 

 

Inserida no contexto do aumento da demanda e também do processo de 

expansão da oferta de vagas na educação superior no Brasil em outras regiões do 

mundo, a utilização das TDIC aplicadas à educação - e da educação a distância - 

vem se firmando como uma das opções não só para o atendimento a esta demanda 

como também para inclusão digital, educacional e social e que pode, ainda, 

contribuir estrategicamente para qualificação de profissionais a serem preparados 

para o mundo do trabalho. 

Nesse sentido é que se apresentam nos itens que compõem este capítulo 

duas seções: a) uma com o objetivo de dar um breve histórico e um panorama atual 

da educação a distância no Brasil, por entender a utilização das metodologias 

próprias da EaD como uma das possibilidades de utilização das TDIC e considerar 

significativo seu crescimento no Brasil e b) outra que trará a discussão acerca do 

uso das TDIC e apresentação de algumas possibilidades de utilização destas no 

contexto do processo expansionista. 

3.1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

A educação a distância surgiu por volta de 1840 na Europa, em consequência 

da necessidade de profissionalização já iniciada na ocasião. Segundo Nunes (2009), 

esta necessidade se deu na Grã-Bretanha devido à oferta de um curso de 

taquigrafia por correspondência. 

Entretanto, o termo Educação a Distância (EaD), tal como é empregado hoje, 

passou a ser utilizado no final da década de 1960 quando 
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[...] um grupo de pesquisadores da Universidade de Tubingen, na 
Alemanha, começou a se referir ao estudo por correspondência com os 
termos Fernstudium e Fernunterricht, respectivamente educação a distância 
e ensino a distância. (MARTINS, 2008, p. 6). 

A EaD evoluiu, ao longo de cinco gerações, com diferentes tecnologias de 

comunicação empregadas. Conforme Kearsley e Moore (2008, p. 47-48), pode-se 

classificá-las da seguinte forma: 

I. A primeira geração: de estudo por correspondência em casa/independente;  

II. A segunda geração: de transmissão por rádio e televisão;  

III. A terceira geração – as universidades abertas: surgiu de experiências norte- 

americanas que integravam áudio/vídeo e correspondência com orientação 

face a face;  

IV. A quarta geração: que utilizou a teleconferência por áudio, vídeo e 

computador;  

V. A quinta geração: a de classes virtuais on-line com base na internet. 

 

Para além destas classificações, que, por óbvio, não são estáticas pois vão 

evoluindo na esteira do progresso tecnológico, como se pôde perceber, o importante 

é notar que a EaD vem se firmando como uma opção para inclusão social e 

educacional e que pode contribuir para sanar a necessidade de formação de 

professores, de formação profissional e de formação continuada ao longo da vida.  

A flexibilidade em organizar o espaço e o tempo no processo de 

aprendizagem amplia as possibilidades no contexto educativo. Para além desta 

concepção, mais voltada para o espectro educacional, já vimos que ao longo do 

tempo também vem se consolidando a necessidade de formação continuada, como 

demanda oriunda do mundo do trabalho. A esta necessidade também a EaD tem 

capacidade de atendimento, pelas mesmas características elencadas acima, quando 

se tratou do âmbito educacional. Conforme Moran (2013, p. 63): 

A educação a distância (EaD), antes vista como uma modalidade 
secundária ou especial para situações específicas, destaca-se hoje como 
um caminho estratégico para realizar mudanças profundas na educação. É 
uma opção cada vez mais importante para aprender ao longo da vida, para 
a formação continuada, para aceleração profissional, para conciliar estudo e 
trabalho. 
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Dentro do contexto da demanda pela educação superior no Brasil, como em 

outras regiões do mundo, a educação a distância vem se firmando como opção para 

inclusão educacional, digital e social e que pode, ainda, contribuir estrategicamente 

para qualificação de profissionais a serem preparados para o mercado de trabalho. 

Essas características a fazem desempenhar papel estratégico para ajudar a 

sanar a necessidade de formação de professores e também para ajudar no processo 

de expansão da oferta de educação superior, tanto no que se refere ao processo de 

interiorização quanto de internacionalização desta etapa da educação. 

Especificamente no Brasil, o marco oficial do surgimento da EaD se dá no ano 

de 1904, com a instalação das Escolas Internacionais orientadas para formação de 

pessoas que estavam em busca de empregos no setor de comércio e serviços 

(ALVES, 2009). 

O quadro abaixo - Quadro 3 - trará algumas das principais ações no campo 

da utilização da tecnologia aplicada à educação – até a promulgação da LDB de 

1996 - às quais podemos considerar, ao menos na maior parte delas, alguma 

aproximação com a finalidade da educação a distância, qual seja, ampliar a 

possibilidade de levar formação de qualidade ao maior número de pessoas possível.  

Ademais, nestas ações que seguirão no quadro, pode-se considerar uma 

marca em comum: o planejamento e uso da tecnologia como ferramenta de 

inovação educacional. Veja-se o Quadro 3: 
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Ano/ação Descrição 

1904 — Cursos por Correspondência: 
Escolas Internacionais 

Cursos pagos, oferecidos por correspondência em anúncios de jornais, na cidade do Rio de 
Janeiro, por uma representação, no Brasil, de uma escola norte-americana.  

1939 — Instituto Monitor Criação do primeiro instituto brasileiro para a oferta sistemática de cursos de iniciação 
profissionalizante a distância. Modalidade de ensino por correspondência. 

1941 — Instituto Universal Brasileiro Criação do Instituto Universal Brasileiro, que viria a ser o maior difusor de cursos 
profissionalizantes a distância, no Brasil, no século XX, pela modalidade de ensino por 
correspondência. 

1950 - Projeto de TV Educativa Edgar Roquete Pinto elabora projeto para criar a primeira TV Educativa do Brasil. Projeto não 
efetivado, por falta de verba. 

1965 - Radiodifusão educativa O Ministério da Educação constitui e formaliza comissão para estudos e planejamento da 
radiodifusão educativa. 

1967 - TV Cultura Criação da Fundação Padre Anchieta (atual TV Cultura-SP), mantida pelo governo do estado de 
São Paulo, para promover atividades educativas e culturais, através do rádio e da televisão. Em 
1969 a TV entra em operação. 

1969 - Projeto Saci Projeto Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Saci), iniciativa conjunta do 
MEC, do CNPq e do INPE. Início das atividades educacionais do projeto em 72, com o 
treinamento de supervisores e professores.  

1970 - Projeto Minerva Criado em setembro de 1970, foi transmitido, em rede nacional, por 1.200 emissoras de rádio e 
63 emissoras de televisão, visando a preparar alunos para os exames supletivos de 
Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial, produzidos pela Fundação Padre Landell de Moura 
e pela Fundação Padre Anchieta. 

1972 - Relatório Newton Sucupira Visita do conselheiro Newton Sucupira a Open University, na Inglaterra. Relatório final da 
viagem, analisado pelo Conselho Federal de Educação, apontando as virtualidades da 
Educação a Distância para o Brasil e destacando a necessidade de se prepararem quadros, 
adequadamente, antes de se lançarem projetos na área. 

1976 — Sistema Nacional de Tele-
educação (Senac) Criação 

Criação de um núcleo de atividades de EAD, com o nome de Sistema Nacional de Tele-
educação. Cursos de tele-educação em caráter experimental, para as áreas de aprendizagem 
comercial. 

1988 - Política Nacional de EAD No Ministério da Educação, a Portaria 511/88 constitui um grupo de trabalho, para elaborar uma 
Proposta de Política Nacional de Educação a Distância, apresentada em 1989. 

1992 - Institucionalização da EAD A Secretaria de Ensino Superior do MEC propõe discussões, para estimular a EAD nas 
universidades brasileiras. Surge a proposta das - Cátedras da UNESCO. Criação da 
Coordenação Nacional de EAD, no organograma do MEC. 

Quadro 3 - Cronologia de algumas ações EaD no Brasil. 
Fonte: Adaptado pelo autor de Vianney, Barcia e Luz (1999). 

 



108 

Alguns marcos deste quadro tiveram seus desdobramentos, para o qual se 

dará maior destaque, por ora e pela pertinência ao escopo deste trabalho de 

pesquisa, ao relatório do professor Newton Sucupira, de 1972. 

Trata-se de um relato de uma viagem encomendada pelo MEC para estudar a 

experiência da Universidade Aberta da Inglaterra. O relatório recebeu o nome de 

“Universidade Aberta: nova experiência de ensino superior na Inglaterra” (CFE, 

1988). Esse relatório é importante, entre outros aspectos, pois se trata da primeira 

defesa de criação, também no Brasil, de uma Universidade Aberta aos moldes da 

universidade inglesa, que é assim descrita pelo relator: 

A Universidade Aberta, criada recentemente na Inglaterra, representa a 
primeira experiência de aplicação sistemática e institucionalizada dos meios 
de comunicação de massa, combinados com os mais variados processos 
de instrução, com objetivo de proporcionar formação universitária regular a 
grande contingente da população acima dos 21 anos que não teve, ou não 
tem, condições de frequentar uma universidade convencional. Por muitos de 
seus aspectos a Universidade Aberta se assemelha a qualquer outra 
universidade britânica. [...]. Difere pelos métodos de ensino e pelo tipo de 
alunos a que se destina. Não é uma universidade definida pelo uso da 
televisão. Não é uma universidade do ar. É uma universidade para o povo 
em geral, mas não é uma universidade populista. Trata-se de multi-media 
university58 que tem como substância de seu ensino a unidade de 
correspondência. (CFE, 1988, p. 33). 

Este relatório deu substância para que se iniciassem as propostas de criação 

de instituições semelhantes no Brasil. Pode-se citar como uma das primeiras 

propostas o Projeto de Lei nº 1.878/7459 – do deputado Pedro Faria - que propunha 

a criação da Universidade Aberta, mas com a frequência livre a cursos superiores. 

Este projeto foi analisado e rejeitado pelo Conselho Federal de Educação em 1974 e 

deu origem ao Parecer CFE nº 2.780/7460, cujo relator foi o mesmo professor 

Newton Sucupira. 

Várias outras iniciativas no âmbito do MEC e de outras secretarias de 

governos foram iniciadas com a criação de grupos de assessoramento, grupos de 

trabalho ou comissões para estudo e proposição de políticas e ações para iniciar, 

fomentar e sistematizar o uso da EaD no Brasil, mas somente a partir da década de 
______________ 
58 Destaque nosso. 
59 Segundo Santos (2008), este projeto de lei deu seguimento e fez acréscimos à primeira proposta 
nessa direção, que foi o Projeto de Lei no 962-A, que propunha a frequência livre aos cursos 
superiores, que o Deputado Alfeu Gasparin apresentou em outubro de 1972, o qual foi negado após 
um ano e meio de tramitação. 
60 Aprovado em 6 de setembro de 1974. Cf. Revista Documenta nº 166, de setembro de 1974. 
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1990 é que as inciativas começam a ganhar corpo. Nesse sentido, segundo Costa e 

Oliveira (2013, p. 98):  

No início da década de 1990, mais especificamente no ano de 1991, um 
Projeto de Lei chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas foi 
retirado posteriormente em 1993 sem ter sido apreciado pelo Senado 
Federal. Não obstante, apesar de os projetos não terem sido efetivados, 
havia um grupo de trabalho instalado que desenvolveu ações entre 1972 e 
1974, do qual Niskier (1999) participou efetivamente enquanto membro 
atuante das discussões em prol da viabilidade da implantação da 
Universidade Aberta no Brasil. Dentre as ações desenvolvidas, destacamos 
a criação de um grupo tarefa instituído por meio da Portaria Ministerial nº 
96, de 05 de março de 1974, que teve como objetivo principal a indicação 
de bases para a organização e funcionamento da Universidade Aberta do 
Brasil. Ressaltamos, aqui, que apesar de essa iniciativa não ter se efetivado 
naquele momento, essas tentativas foram fundamentais para o 
reconhecimento oficial da EAD atingido na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996. 

E ainda, nesse mesmo sentido, veja-se o que Santos (2008, p. 58) 

acrescenta: 

O Brasil, como um dos países signatários da Conferencia Mundial de 
Educação para Todos, desenvolveu e implementou várias ações, com o 
intuito de atender às diretrizes da Conferência. Dentre essas ações, podem 
ser destacados o Plano Decenal de Educação, elaborado em 1993 para ser 
desenvolvido até o ano de 2003, que apresentou os dados educacionais 
brasileiros, na época, demonstrando que cerca de 3.5 milhões de crianças, 
na faixa etária dos sete a 14 anos, permaneciam sem oportunidade de 
acesso ao ensino fundamental. A educação a distância reaparece como 
uma das estratégias para ampliação dos meios e alcance da educação 
básica, através dos meios de informação, comunicação e ação social, em 
apoio às redes escolares locais, incluindo, entre outros, programas de 
educação aberta e a distância. Ao definir as medidas e instrumentos de 
implementação das ações para a universalização da educação básica, o 
Sistema Nacional de Educação a Distância, que se encontrava em fase de 
estruturação, é apontado como forma de aprimorar e ampliar o programa de 
capacitação e atualização dos professores. 

Em relação ao ensino superior a distância, Santos (2008, p. 58) mais uma vez 

observa que “[...] as ações desenvolvidas desde o início da década de 1990 

demonstram que essa modalidade educativa começava a tomar novos rumos no 

cenário educativo brasileiro”. 

E é assim que, em 1990, encaminha-se novamente uma iniciativa de criação 

de uma universidade aberta no Brasil e a instituição de uma instância dedicada a 

cuidar dos assuntos pertinentes à EaD na estrutura do MEC - Projeto de Lei nº 
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4.592, dispondo sobre a Universidade Aberta do Brasil e a criação da Coordenadoria 

de Educação a Distância do MEC. Entretanto, conforme Santos (2008, p.58): 

“Embora o projeto não tenha sido aprovado, em 1993 foi criado o Sistema Nacional 

de Educação a Distância, em 1995 surgiu a Secretaria de Educação a Distância e a 

Universidade Aberta do Brasil foi instituída em 2005”. 

Ademais, antes mesmo da LDB 9394 de 1996, outra iniciativa governamental 

foi tentar, em 1994, criar e regulamentar, sob a coordenação do MEC, um Sistema 

Nacional de Educação a Distância (Sinead), instituído pelo Decreto nº 1.237/199461. 

Conforme o artigo 1º deste decreto, os objetivos deste sistema seriam: 

[...] facilitar a todo cidadão, por meio da educação aberta, continuada e à 
distância, o acesso ao conhecimento social e científico disponível na 
sociedade brasileira e de servir de apoio à consecução dos propósitos do 
Plano Decenal de Educação para Todos, aplicando os recursos das 
comunicações, telecomunicações e informática no sistema educacional 
brasileiro. 

Mas foi somente com a entrada em vigor da LDB 9394 de 1996 que a EaD 

começa a ter de fato terreno firme para crescimento e expansão consistente. Em seu 

artigo 80, essa lei assim se posiciona em relação à educação a distância, 

preconizando que “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”. 

  A respeito da LDB 9394 de 199662 e seu teor, no que se refere à educação a 

distância, Santos (2008, p. 61) assim se expressa: 

______________ 
61 Decreto nº 1.237, de 6 de setembro de 1994, que cria, no âmbito da Administração Federal, sob a 
coordenação do Ministério da Educação e do Desporto, o Sistema Nacional de Educação à Distância 
SINEAD, e dá outras providências. 
62 Posteriormente à LDB algumas regulamentações foram aprovadas com a finalidade de regular o 
ensino a distância, tais como Decreto nº 2.494 de 10/02/1998 e o Decreto 2.561 de 27/4/1998. 
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No campo da legislação, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei no 9.394\96 
foi um dos passos fundamentais para que a expansão da EaD em nível 
superior, no Brasil, começasse a se efetivar a partir do final da última 
década do século XX, tendo em vista que, pela primeira vez, uma lei dessa 
natureza tratou da educação a distância. Os artigos 80 e 87 dessa lei, que 
tratam respectivamente das disposições gerais e das disposições 
transitórias, dispõem, nessa ordem, sobre o uso da educação a distância 
em todos os níveis e modalidades de ensino no país e da instituição da 
década da educação. Tal prescrição legal, articulada ao processo de 
reforma da educação superior por meio da adoção do ideário da 
flexibilização, diversificação e diferenciação institucional, sinaliza que a 
EaD, enquanto política e estratégia na expansão da educação, 
especialmente da educação superior, estava sendo gestada no âmbito das 
políticas educativas, como uma modalidade a ser inexoravelmente 
implementada. 

Em relação ao alcance e importância da LDB 9394 de 1996 para educação a 

distância, Giolo (2008, p. 1212-1213) assim se posiciona, afirmando que essa lei 

[...] concedeu estatuto de maioridade para educação a distância. Garantiu-
lhe o incentivo do poder público, espaço amplo de atuação (todos os níveis 
e modalidades) e tratamento privilegiado no que se refere à utilização de 
canais de radiodifusão. 

Muito embora faça parte do texto da LDB 9394 de 1996, a modalidade EaD 

tem seu marco regulatório ancorado no Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 

2005, onde esta é definida, em seu artigo 1º, como sendo 

[...] uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

A educação a distância no Brasil contou com um processo de expansão 

potencializado pela rede privada de ensino. Sobre este processo, Dourado (2008, p. 

900) acrescenta:  

Assim, após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei n. 9394/96) e, sobretudo, após 2002, efetivou-se um processo 
de credenciamento de instituições de educação superior para a oferta de 
cursos na modalidade a distância, com forte presença da esfera privada. 
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Muitos fatores podem explicar este fenômeno, como a possibilidade de 

redução de custos possibilitada pela oferta de cursos nessa modalidade - marcado 

pelo apelo fácil da lotação de turmas ou pelo baixo atendimento educacional ao 

aluno - ou mesmo a maior flexibilidade de mudanças e adaptações às condições de 

mercado, peculiares às instituições particulares em comparação ao sistema público 

de ensino superior no Brasil. 

Muito embora a rede privada de ensino ainda detenha grande parte do 

número de matrículas nesta modalidade de ensino, essa expansão também vem 

ocorrendo na rede pública de ensino. Esse processo de expansão da EaD no Brasil 

pode ser verificado por meio da análise dos dados da Tabela 8. 

Ano Total de matrículas Matrículas 
Rede Pública 

Matrículas 
Rede Privada 

2002 40.714 34.322 6.392 
2003 49.913 39.804 10.107 
2004 59.613 35.989 23.622 
2005 114.642 54.515 60.127 
2006 207.206 42.061 165.145 
2007 369.766 94.209 275.557 
2008 727.961 278.988 448.973 
2009 832.125 172.696 665.429 
2010 930.179 182.602 748.577 
2011 992.927 177.924 875.003 
2012 1.113.850 181.624 932.226 
Tabela 8 - Evolução do número de matrícula em cursos a distância Brasil 2002 a 2012. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do Censo da Educação Superior de 2002 a 2012. 
 

Independentemente deste processo de expansão ocorrer no âmbito de 

instituições privadas ou públicas de ensino, é importante ressaltar o aumento de 

aproximadamente 2.735% ao longo desses 10 anos em análise na Tabela 8, contra 

532% de aumento na rede pública.  

Veja-se o que conclui Dourado (2008, p. 900) sobre este cenário de expansão 

da EaD e a relação entre público e privado nesta esfera: “Em que pesem algumas 

ações direcionadas à efetivação de experiências no setor público, tal processo 

assumiu importância, sobretudo, na expansão em curso das IES privadas". 

Com base nos dados oriundos de MEC/INEP (2015b), o número total de 

matrículas em cursos de graduação a distância apurado para o ano de 2014 é de 

1.341.842, o que representa uma participação de 17,1% do total das matrículas na 

educação superior. Observe-se o Gráfico 32, que traz esta evolução, inclusive 

fazendo comparação entre o número de matrículas em cursos de graduação por 

Modalidade de Ensino para o período compreendido entre os anos de 2003-2014: 
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O número de alunos na modalidade a distância continua crescendo, atingindo 1,34 milhão em 
2014, o que já representa uma participação de 17,1% das matrículas da educação superior.

Número de Matrículas em Cursos de Graduação, por Modalidade de Ensino – Brasil – 2003-
2014
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Gráfico 32 - Número de Matrículas em Cursos de Graduação, por Modalidade de Ensino  
Brasil – 2003-2014. 

Fonte: MEC/INEP (2015b). 
 

Como afirmado antes, esta expansão também deve ser creditada, mesmo que 

em conta mais modesta, a iniciativas do poder público brasileiro. Dentre estas pode-

se destacar, a partir da década de 1990, a iniciativa de criação de consórcios entre 

universidades públicas e governos (federal ou estaduais), com a finalidade de criar 

redes para oferta de cursos a distância em larga escala, onde se poderia aumentar a 

capilaridade de atendimento destas universidades e, ainda, aumentar o número de 

alunos atendidos. Sobre a criação desses consórcios, veja-se o que Santos (2008, 

p. 63) tem a acrescentar: 

Esses consórcios revelam um movimento de acolhimento da EaD no 
interior, sobretudo, de algumas Instituições Públicas de educação superior 
no Brasil ainda que se apresentem constituídos por ações descontínuas e 
pela carência de financiamento efetivo para a sua consolidação. 

Segue abaixo, um quadro – Quadro 4 – contendo as principais iniciativas de 

criação de consórcios com esse objetivo, iniciados no Brasil. 
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Consórcio Ano Objetivo/breve descrição 
Consórcio Interuniversitário de 

Educação Continuada e a 
Distância 

 
Brasilead 

Criado em 
1993 e 

Implantado 
em 1994 

- O consórcio se constituía em um mecanismo 
mediante o qual as universidades componentes 
iniciariam uma cooperação para desenvolver e 
implementar ações referentes à área de educação a 
distância no Brasil 

Consórcio Universidade Pública 
Virtual do Brasil 

UniRede 

Lançada no 
ano 2000 

- Objetivo de democratizar e ampliar o acesso ao 
ensino superior de alta qualidade, através da oferta 
de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-
graduação, extensão e educação continuada”, além 
da proposta de “ser um canal privilegiado de 
capacitação do magistério, através da oferta de 
cursos a distância nos níveis de graduação, pós-
graduação, extensão e educação continuada. 

- Quase uma década depois da sua criação, a 
Universidade Virtual Pública do Brasil transformou-
se na Associação Universidade em Rede (UniRede), 
definida no seu estatuto como “entidade civil sem 
fins lucrativos e sem conotações políticas e 
religiosas, com sede e foro na Cidade de Brasília, 
Distrito Federal- Brasil” tendo “por finalidade a 
promoção do desenvolvimento científico e 
tecnológico da Educação a Distância”. 

Centro de Educação Superior a 
Distância do Estado do Rio de 

Janeiro 

Consórcio Cederj 

Fundado 
no ano 
2000 

- Criado com o objetivo de levar educação superior, 
gratuita e de qualidade a todo o Estado do Rio de 
Janeiro, o Consórcio Cederj  coordena a graduação 
a distância de oito universidades públicas de ensino 
superior: CEFET, IFF, UERJ, UFRJ, UFRRJ (Rural) 
UFF, UNIRIO, UENF.  

- Em 2002 passa à Fundação Centro de Ciências e 
Educação Superior à Distância do Estado do Rio de 
Janeiro – Fundação CECIERJ 

Quadro 4 – Iniciativas de criação de Consórcios para oferta de cursos EaD. 
Fonte: Adaptado de Santos (2008) e com informações de http://cederj.edu.br/fundacao/ 
 

Todas estas ações foram e continuam sendo, no caso da Associação Unirede 

e do Cederj (Fundação CECIERJ), de fundamental importância para criação de um 

alicerce de apoio à operacionalização, disseminação e consolidação da EaD como 

alternativa viável à expansão da oferta de educação superior no Brasil. 

Ademais, todos esses passos e esse caminho serviram de norte para a mais 

recente política e ação pública de fomento à EaD no Brasil. Trata-se da criação de 

um sistema consorciado de oferta de cursos na modalidade a distância, no âmbito 

de uma política nacional de formação de professores: o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB). 
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Instituído pelo Decreto nº 5.800/200663, o Sistema UAB é integrado por 

instituições públicas que são responsáveis pela oferta de cursos superiores com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no país.  

Conforme o artigo 1º do decreto instituidor do Sistema UAB, seus principais 

objetivos são oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial 

e continuada de professores da educação básica; cursos superiores para 

capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; ampliar o acesso à educação superior 

pública e estabelecer um amplo sistema nacional de educação superior a 

distância64. 

Almeida, Iannone, Silva e Villarinhos (2012) enfatizam que a instituição do 

Sistema UAB se deve, ainda, a uma resposta à expansão de cursos oferecidos por 

instituições particulares isoladas ou consorciadas que se constituíam com diversos 

objetivos, que poderiam não ser, propriamente, o da qualidade dos cursos 

oferecidos.  

Conforme Costa e Duran (2012, p. 278), vale reforçar que o Sistema UAB 

aparece com a missão de se configurar “como um sistema de cooperação 

federativo, integrando e articulando a área em um sistema de educação pública 

superior a distância”. Mas, apesar de o Sistema UAB ter sido instituído por um 

decreto do ano de 2006, estes mesmos autores informam e salientam que: 

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) teve seu ato inaugural em 
dezembro de 2005, quando foi lançado um edital da Secretaria de 
Educação a Distância (SEED/MEC), em que se convidavam, de um lado, 
prefeituras municipais e governos do estado a oferecerem propostas para 
sediarem polos de apoio presencial, e, de outro, instituições públicas de 
ensino superior a oferecerem propostas de cursos superiores na 
modalidade a distância. (COSTA e DURAN, 2012, p. 276-277). 

______________ 
63 Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, que “Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do 
Brasil – UAB”. 
64 Exceção a este perfil de formação via cursos oferecidos pelo Sistema UAB se dá no Programa 
Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), que oferece os seguintes cursos: 
bacharelado em Administração Pública, especialização em Gestão Pública, especialização em 
Gestão Pública Municipal e especialização Gestão em Saúde. Os cursos têm por objetivo a formação 
e qualificação de pessoal de nível superior visando ao exercício de atividades gerenciais. Mais 
informações cf. <http://www.capes.gov.br/educacao-a-distancia/pnap>. Acesso em: 14 ago. 2015. 
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Vale destacar que, em função de seu objetivo primeiro, ou seja, a formação 

de professores, o Sistema UAB inicia suas atividades sendo gerido pela Secretaria 

de Educação a Distância do MEC (SEED/MEC), mas em 2009 passa a ser 

administrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) que, em função da Lei nº 11.502/200765, assume a indução e fomento da 

política de formação de professores, seja por intermédio de cursos presenciais ou a 

distância. 

Dourado (2008, p. 903) também traz contribuições sobre esta 

responsabilidade da CAPES, analisando um cenário de cada vez mais complexo 

envolvendo a EaD: 

As análises acusam a complexificação dos processos de expansão, com 
ênfase na área de educação, na modalidade EaD. Nesse cenário, o 
Ministério da Educação, de maneira mais orgânica nos dois últimos anos, 
vem buscando expandir as ações das instituições de educação superior 
públicas, em especial nas IFES, por meio da criação do sistema UAB e, 
mais recentemente, por meio de alterações político-administrativas 
significativas no tocante à formação de professores. Para viabilizar tal 
processo, o MEC ampliou o espaço de atuação da Fundação Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), instituindo 
ações direcionadas à educação básica e à formação de professores. Ações 
estas que, anteriormente ao redimensionamento da CAPES, eram da 
competência das seguintes secretarias do Ministério: Secretaria de 
Educação Básica, Secretaria de Educação Superior e Secretaria de 
Educação a Distância. 

Ou seja, com a desejada expansão do modelo de oferta de curso e com a 

expansão da oferta de vagas e com a expertise e o sucesso que a CAPES possui na 

área da Pós-graduação, o caminho foi delegar a responsabilidade da gestão deste 

sistema a ela e não à SEED/MEC, que acabou sendo extinta no ano de 2012. 

Veja-se, então, na Figura 3 abaixo, mesmo que de forma resumida, uma linha 

do tempo das ações ligadas à criação de uma universidade aberta até a gestão atual 

do Sistema UAB. 

 

 

 
______________ 
65 Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007, que “Modifica as competências e a estrutura organizacional 
da fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, de que trata a 
Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e altera as Leis nos 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 11.273, 
de 6 de fevereiro de 2006, que autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a 
participantes de programas de formação inicial e continuada de professores para a educação básica”. 
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Básica ofertados na modalidade a distância, se colocando como uma alternativa imediata para 
um problema crônico: a carência de professores para atuarem na Educação Básica.  

 A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que 
oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à 
formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em 
geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de 
formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, 
municípios e do Distrito Federal. 

O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, para "o 
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e 
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País". Fomenta a 
modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como 
apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias 
de informação e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes 
federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de 
apoio presencial em localidades estratégicas. 

Assim, o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas 
que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com 
as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto viabiliza mecanismos 
alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-
graduação de forma consorciada. Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade 
em locais distantes e isolados, incentiva o desenvolvimento de municípios com 
baixos IDH e Ideb. Desse modo, funciona como um eficaz instrumento para a universalização 
do acesso ao ensino superior e para a requalificação do professor em outras disciplinas, 
fortalecendo a escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de 
graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades. 

O Gráfico 86 apresenta as matrículas do sistema UAB no período 2007 – 2013 e mostra 
que seu crescimento é da ordem de mais de 30 vezes em 7 anos. Ao todo são 104 instituições 
públicas de ensino superior (federais e estaduais) que participam do sistema, com 1.148 cursos 
sendo oferecidos em 818 polos de apoio presencial.   
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Gráfico 86: Matrículas no Sistema UAB 2007 - 2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Linha do tempo Sistema UAB 
Fonte: DED/CAPES, 2013. 

 

No Gráfico 33, pode-se demonstrar a evolução do número de matrículas no 

Sistema UAB, que mostra um aumento entre os anos de 2007 e 2012 e um pequeno 

decréscimo no ano de 2013. Esta evolução é resultado da adesão ao sistema de 

104 IES públicas, sendo 56 Universidades Federais, 31 Universidades Estaduais e 

17 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia66.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 33 – Evolução do número de matrículas no Sistema UAB 2007-2013. 
Fonte: Brasil (2014b). 

 

______________ 
66 Em consulta ao Sistema de Informações da UAB (SisUAB), que é uma plataforma de suporte para 
a execução, acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil, obtemos a 
informação de que o número de Instituições ativas componentes do Sistema UAB atualmente é de 93 
instituições. Cf. <http://sisuab.capes.gov.br/sisuab/ConsultaIES.action>. Acesso em: 10 set. 2015. 



118 

Abaixo, nas Figuras 4 e 5, pode-se ter a visualização da capilaridade atingida 

pelo Sistema UAB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Distribuição de Instituições componente do Sistema UAB 2013 

Fonte: DED/CAPES, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Distribuição de Polos de Apoio Presencial Sistema UAB 2013 
Fonte: DED/CAPES, 2013. 

 

Em investimento financeiro, com dados de agosto de 201367, o aporte de 

recursos já passa de R$ 2.270.000.000,00 entre pagamentos de bolsas e 

investimento em custeio das ações nas IES, o que demonstra a aposta numa política 

pública para expansão da oferta de vagas no ensino superior, seja em formação 

______________ 
67 Dado apresentado pela Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES) em reunião do Fórum de 
Coordenadores UAB realizado no ano de 2013. 
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inicial (cursos de graduação) ou na formação continuada (cursos de pós-graduação, 

extensão universitária ou aperfeiçoamento). No entanto, tanto o Sistema UAB 

quanto a experiência com os outros consórcios na área de EaD passaram, e ainda 

passam, no caso do Sistema UAB, por alguma dificuldade no quesito financiamento. 

Contudo, o modelo de gestão do Sistema UAB impõe uma série de 

particularidades que, como referido anteriormente, o torna complexo. Diferentemente 

do que se propunha, por exemplo, com os projetos de lei da década de 1970 - a 

criação de uma Universidade Virtual no Brasil - o Sistema UAB não é uma 

universidade: é um consórcio formado por várias instituições de ensino que gozam 

de autonomia. 

E mais, o funcionamento dos cursos se dá em polos de apoio presenciais 

localizados em diversos municípios e a estrutura física e a manutenção de pessoal 

para o funcionamento destes locais correm por conta das prefeituras locais, 

mantenedoras destes espaços. Assim é que o Decreto nº 5.800/2006 determina que: 

Art. 2º. O Sistema UAB cumprirá suas finalidades e objetivos sócio-
educacionais em regime de colaboração da União com entes federativos, 
mediante a oferta de cursos e programas de educação superior a distância 
por instituições públicas de ensino superior, em articulação com pólos de 
apoio presencial. § 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se o pólo de 
apoio presencial como unidade operacional para o desenvolvimento 
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 
cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas de 
ensino superior. § 2º Os pólos de apoio presencial deverão dispor de infra-
estrutura e recursos humanos adequados às fases presenciais dos cursos e 
programas do Sistema UAB. 

Este modelo, como se pode esperar, traz uma série de dificuldades, sejam de 

ordem técnica-operacional ou de ordem orçamentária. Por exemplo, para 

manutenção de um polo, a prefeitura local deve dispor de recursos orçamentários 

necessários para este fim, e como se sabe, os orçamentos municipais muitas vezes 

são escassos e estão à mercê, entre outros fatores, de mudanças de gestão, o que 

pode prejudicar a manutenção de um curso ou do próprio polo de apoio presencial. 

Para o funcionamento dos polos, o artigo 4º do Decreto nº 5.800/2006 diz 

que: “O Ministério da Educação firmará acordos de cooperação técnica ou convênios 

com os entes federativos interessados em manter pólos de apoio presencial do 

Sistema UAB, observado o disposto no art. 5º”. 
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Já para a articulação e oferta de cursos nos polos de apoio presencial, o 

Decreto nº 5.800/2006 em seu artigo 5º expressa 

Art. 5º A articulação entre os cursos e programas de educação superior a 
distância e os pólos de apoio presencial será realizada mediante edital 
publicado pelo Ministério da Educação, que disporá sobre os requisitos, as 
condições de participação e os critérios de seleção para o Sistema UAB. 

Ou seja, o modelo de gestão do Sistema UAB para oferta dos cursos se dá 

por meio de editais de seleção onde as universidades integrantes do sistema, em 

articulação com seus polos conveniados, inserem propostas de cursos com número 

de vagas para oferta. É com base no lançamento destas propostas que a gestora do 

Sistema UAB, a Diretoria de Educação a Distância (DED) da CAPES, faz a 

negociação, com cada universidade integrante do Sistema UAB, dos recursos 

financeiros necessários para o desenvolvimento dos cursos.  

Essa negociação é feita a cada 12 meses e isso traz outra dificuldade para a 

gestão do sistema, pois este tipo de negociação ano a ano é potencialmente 

complicada, porque fica ao sabor de orçamentos anuais disponíveis para CAPES e 

MEC, o que pode trazer mudança brusca de padrão e quantidade de oferta dos 

cursos. 

Contudo, não se pode deixar de considerar a importância da instituição do 

Sistema UAB, assim como os demais apresentados, para a consolidação da 

modalidade EaD no Brasil, assim como também para sua expansão e para o 

aumento do número de vagas no ensino superior no Brasil. Ademais, todas as ações 

caracterizam-se pela colaboração no desenvolvimento e no trabalho com a 

aplicação das tecnologias na educação.  

Veremos agora, para além do trabalho com a modalidade EaD, como essas 

tecnologias podem ter papel colaborativo destacado neste processo expansionista 

da educação superior no âmbito no MERCOSUL. 



121 

3.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) 

NO PROCESSO DE EXPANSÃO 

Para se adequarem a este processo de expansão e de internacionalização, as 

instituições de ensino superior necessitam de um momento de planejamento, 

reflexão e de transformação, sobretudo se tomarem-se em conta dois pontos 

básicos: 1) a aceleração do tráfico de informações impactando o processo de 

ensino-aprendizagem (processo atrelado à inserção das TDIC nas instituições de 

ensino) e 2) os processos decisórios necessários à administração dessas 

instituições. 

A este respeito, veja-se o Rámirez (2011, p. 36) considera, levando em 

consideração a necessidade de discussão do papel do ensino superior no século 

XXI: 

Várias tendências terão impacto no futuro do ensino superior: as taxas de 
ingresso continuarão a crescer, sobretudo nos países em desenvolvimento; 
[...] o perfil do alunos será mais variado à medida que mais adultos 
trabalhem e mais temporários e alunos internacionais tenham acesso ao 
sistema; [...] o sistema de ensino superior se afastará aos poucos das 
expectativas das tradicionais comunidades escolares autônomas, 
autorreguladas, rumo a um modelo de maior responsabilidade pelos 
resultados; [...]. O impacto das novas tecnologias de informática e 
comunicações refletirá no ensino e na aprendizagem e deve estar na mira 
dos reguladores e legisladores à medida que eles forjam o futuro dos 
sistemas de ensino superior em todo mundo. 

Esses processos passam a exigir mudanças nas estruturas acadêmicas e 

administrativas das instituições de ensino: mudanças pedagógicas trazidas, por 

exemplo, pelos recursos educacionais abertos (REA) e mudanças no processo de 

gestão institucional, como alteração nos quadros de pessoal, abertura e 

conectividade e a consequente exigência de trabalho em rede. 

Wiley e Hilton (2009), considerando o ensino superior um sistema dinâmico e 

complexo, incorporado em um supersistema ainda mais dinâmico e complexo - a 

sociedade humana - reforçam que este processo de abertura é um valor 

organizacional essencial e estratégico para as instituições de ensino. 
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Estes autores chegam a elencar seis categorias que caracterizariam uma 

espécie de desconexão entre as instituições de ensino e a sociedade, a saber 

(WILEY e HILTON, 2009): 

I. do analógico para o digital; 

II. do fixo para o móvel; 

III. do isolado para o conectado; 

IV. do genérico para o pessoal; 

V. de consumidor a produtor; 

VI. do fechado ao aberto. 

 

Ainda Wiley e Hilton (2009) reforçam a ideia de que com a persistência desta 

desconexão, enquanto os mercados abraçam estas mudanças rapidamente as 

instituições de ensino “dirigidas” num modelo tradicional/antigo tendem a resistir a 

elas e aumentarem o fosso digital no ensino superior. Para estes autores, a abertura 

nas universidades deve ser uma prática e não apenas um projeto, ou seja, deve 

começar a fazer parte do cotidiano das ações das instituições e não somente ações 

isoladas68. 

Neste ínterim, o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

aplicadas à educação vem ganhando importância e espaço no âmbito da educação 

superior. Nesse cenário, não basta apenas desenvolver e implantar soluções 

tecnológicas, é preciso que se considere um novo modo de trabalhar. Um modo que 

leve em conta a necessidade premente de uma mediação e uma gestão pedagógica 

também inovadoras, que incorpore estes avanços tecnológicos sem deixar de lado o 

trabalho coletivo. 

Neste patente cenário de mudanças, Teixeira (2012) insere-se nesta 

discussão e apresenta a necessidade de desconstrução e reconstrução da 

universidade. Segundo este autor: 

______________ 
68 É verdade que se vê aqui uma deformidade muito comum entre autores que querem aproximar a 
universidade da sociedade, quando atribuem a toda a sociedade uma qualidade que é apenas de 
parte dela, como as qualidades apontadas nos 7 itens acima. Não se pode afirmar que toda a 
sociedade seja produtora, digital, aberta, móvel e conectada. 
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[...] o modo como as universidades têm respondido ao desafio colocado 
pela sociedade em rede caracteriza-se por uma aposta no crescimento da 
conectividade e também pelo aumento da personalização, participação e 
transparência dos seus serviços. Entre estas características, o autor 
americano identifica claramente como prioritária e crítica para o 
desenvolvimento estratégico das instituições universitárias a aposta no 
alargamento da abertura, uma vez que entende esta dimensão como um 
pré-requisito para o avanço nas outras três áreas. Uma maior abertura, não 
apenas do conteúdo, mas das plataformas e recursos, permite escalar a um 
custo aceitável as restantes dimensões referidas atrás. (TEIXEIRA, 2012, p.  
6). 

Cabe às instituições universitárias, neste contexto, um processo de profunda 

vigilância sobre a adequação das novas exigências da contemporaneidade às suas 

finalidades maiores. Tais percursos, na direção do atendimento às inovações e à 

ampliação do atendimento, serão guiados pelos tradicionais escopos do trabalho 

universitário, a saber: partilha e construção do conhecimento humano numa visão 

crítica e instrumental. 

E ainda, para Teixeira (2012, p. 8), 

[...] a adoção generalizada de práticas educacionais abertas comporta 
consequências importantes, as quais conduzirão necessariamente a uma 
transformação radical das culturas organizacionais das instituições de 
ensino superior. 

Corroborando com esta visão da necessidade de novas práticas nesse 

cenário de mudanças por parte das instituições de ensino, veja-se o que Schlunzen 

Junior (2013, p. 115-116) traz que:  

As tecnologias são catalizadoras de mudanças e é inevitável que o seu uso 
necessariamente passe pela mudança de metodologias, de práticas e de 
uma cultura. A EaD, muitas vezes citada como educação on-line, intensifica 
esse cenário, porque emprega necessariamente as tecnologias como 
recurso de interação e de acesso ao conhecimento pelos estudantes. 
Empregar tecnologias nos ambientes de aprendizagem no Ensino Superior 
é estabelecer uma estreita relação entre novas práticas, novos recursos e 
nova cultura acadêmica. 

E, ainda nesta perspectiva, este mesmo autor enfatiza que:  
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Uma instituição que utiliza com eficiência as tecnologias em ambientes de 
aprendizagem é, fundamentalmente, uma organização que investe na 
implantação de uma cultura de fomento a novas práticas pedagógicas. O 
uso das tecnologias passa por esse processo e se torna consequência de 
uma mudança de postura dos educadores, que passam a compreender o 
potencial tecnológico para a construção de ricos ambientes de 
aprendizagem. (SCHLUNZEN JUNIOR, 2013, p. 115). 

Mota (2011, p. 94) assim se expressa a este respeito, avançando para a 

necessidade de incorporação do conceito de inovação - por parte das instituições de 

ensino, de educadores e cidadãos - neste cenário: 

O centro de processo de ensino-aprendizagem tradicional está na atuação 
do professor e calcado na concepção de transferência simples de 
conhecimento. Abordagens educacionais baseadas em inovações 
metodológicas buscam centrar na aprendizagem do estudante e nas 
relações que ele estabelece entre seu entorno e suas experiências com a 
natureza que o cerca. Por fim, ainda há um longo caminho a ser percorrido. 
Mesmo assim, com relação à inovação na sociedade brasileira, nas 
empresas e na educação, é certo que passos importantes têm sido dados 
na direção correta, e existem sinalizações claras de que os cidadãos, os 
educadores vêm gradativamente incorporando o conceito de inovação em 
suas agendas de empreendimentos. 

Por isso pode-se falar neste processo de desconstrução do modelo tradicional 

de gestão institucional69, baseado em “esquemas hierárquicos, primordialmente 

centrados na expertise individual” para um consequente processo de reconstrução 

destas instituições, pautado em “novos modelos organizacionais universitários mais 

ágeis e capazes de responder rapidamente aos desafios externos, reajustando a 

organização a um ritmo cada vez mais rápido” (TEIXEIRA, 2012, p. 9-10). 

No que diz respeito aos processos pedagógicos, além de mudanças que 

proporcionem aos sistemas educacionais nacionais a convergência necessária para 

um movimento integrativo e transnacional e de processos transparentes e confiáveis 

de avaliação e certificação, mudanças institucionais também se fazem necessárias 

nesse cenário. Mota (2011, p. 89) assim se posiciona a este respeito: 

______________ 
69 Confira o que traz Mota (2011, p.88) e este respeito: “Mesmo assim, não deixa de curioso observar 
que, mesmo vivendo em período atual de intensa inovação na sociedade, a área específica da 
educação tem resistido a inovar-se no mesmo ritmo que as demais, sendo provavelmente uma das 
derradeiras a ser fortemente impactada pela rede mundial de computadores, entre outras inovações. 
A percepção e a compreensão acerca das implicações das oportunidades advindas das novas 
mídias, embora presentes, ainda aparecem de forma rara e pouco intensa nos processos 
educacionais, sendo quase sempre pontuais”. 
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Atualmente estão em curso várias iniciativas visando a construir inovadoras 
estruturas acadêmicas que favoreçam e estimulem a integração de 
competências específicas, incluindo profissionais cujos treinos sejam 
aprimorados pelo rigor de disciplinas formais, cientistas empíricos cuja 
educação resultará do intenso uso de novas ferramentas tecnológicas e, por 
fim, artistas que manipularão ferramentas com habilidade daqueles que 
incorporam materiais inovadores em seus trabalhos. 

No caso do processo expansionista da educação superior europeia, alguns 

marcos decisórios foram fundamentais para sua consolidação. Destacam-se, entre 

eles: o desenvolvimento de um quadro geral de qualificações para o espaço europeu 

no âmbito profissional e de mercado de trabalho; a criação de um Sistema Europeu 

de Transferência de Créditos (ECTS), a adoção de processos avaliativos 

garantidores de qualidade da educação, entre outros. 

Considerada uma ação estratégia e que se utiliza dos recursos das TDIC em 

seu processo de planejamento, execução e gestão, nesse processo de transposição 

de barreiras geográficas – para além da mobilidade incentivada no PNE 2011/20120 

no Brasil ou no Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2011-2015 - 

uma ação de potencial impacto que se aplica ao processo de alargamento de 

opções à mobilidade física no Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), 

podemos dar destaque à Mobilidade Virtual (MV).  

A Mobilidade Virtual, segundo Teixeira, Miranda e Dias (2011, p. 1003), pode 

ser entendida como um novo conceito, a saber: 

A combinação de e-learning e de mobilidade levou ao desenvolvimento de 
um novo conceito: a mobilidade virtual (VM), definido pela 
elearningeuropa.info como "o uso das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) para obter os mesmos benefícios que um teria com 
mobilidade física, mas sem a necessidade de deslocamento. (TEIXEIRA, 
MIRANDA e DIAS, 2011, p. 1003, tradução nossa). 

Ou seja, no momento em que ganha importância neste processo de 

transpassar fronteiras educacionais o fomento a ações que promovam a mobilidade 

de estudantes, contar com a opção da Mobilidade Virtual pode ser fundamental, 

tendo em vista que os processos de mobilidade física e mobilidade virtual podem ser 

complementares ou coexistentes. 

Teixeira, Miranda e Dias (2011, p. 1005) corroboram esse entendimento 

quando dizem que a 
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VM é realmente uma estratégia de tempo de custo-efetivo para organizar a 
mobilidade em grande escala. No entanto, devemos perceber esta forma 
virtual de mobilidade não é apenas um substituto mais barato para um 
programa de câmbio real, mas uma forma diferente de permitir uma ampla 
gama de estudantes de ser capaz de alcançar os mesmos objetivos 
mobilidade física, tais como: a ganhar internacional experiência e 
competência; para abordar outras (muitas vezes mais especializados) 
oportunidades de estudo. (TEIXEIRA, MIRANDA e DIAS, 2011, p. 1005, 
tradução nossa). 

No caso do processo de integração educacional do MERCOSUL, conduzido 

pela SEM, no momento em que a indução deste processo de mobilidade inicia-se e 

ganha impulso, contar também com esta opção de fomento à mobilidade virtual pode 

tornar-se estratégico e, para isso, utilizar-se de todas as ferramentas e alternativas 

trazidas pela educação a distância passa a ser uma ação política importante em 

todos os países participantes. 

Assim, no Plano de Ação do Setor Educacional do Mercosul 2011- 2015, 

alguns alinhamentos estratégicos vêm ao encontro desse objetivo de promoção de 

mobilidade e diversificação de meios para isso. Dente eles, podemos destacar um: 

“Promover e fortalecer os programas de mobilidade de estudantes, estagiários, 

docentes, pesquisadores, gestores, diretores e profissionais”, o qual traz ao menos 

dois objetivos específicos: 1) Fortalecimento e manutenção de programas de 

mobilidade de estudantes de graduação na região e, 2) Promoção e incentivo a 

novas iniciativas para a mobilidade dos distintos atores dos sistemas educacionais 

na região (MERCOSUL, 2012, p. 16). 

Outra ação que pode servir como mola de impulso a este processo de 

integração e expansão da educação superior no âmbito do MERCOSUL utilizando 

das TDICs aplicadas à educação é a oferta em rede, de forma consorciada ou não, 

dos Massive Open Online Course (MOOCs), ou como também podemos caracteriza-

los, cursos massivos abertos e online. 

Conforme Manole (2014, p. 87), pode-se dizer acerca da origem70 dos 

MOOCs que: 

______________ 
70 Manole (2014, p. 87) ainda acrescenta, acerca dos MOOCs que “[...] sua origem, no início do 
século XXI, foi provavelmente influenciada por massively multiplayer online game – MMOG (jogo 
massivo de múltiplos jogadores on-line) e massively multiplayer online role-playing game – MMORPG 
(jogos de representação de personagens on-line em massa para múltiplos jogadores)”. 
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Os primeiros cursos abertos, massivos e on-line surgiram como uma 
estratégia OER, promovida pela Unesco desde 2002 e corporificada pelo 
Massachussetts Institute of Technology (MIT) com o lançamento do 
OpenCourseWare, que iniciou a oferta de cursos para além dos muros da 
instituição por meio do acesso OPEN (cujos critérios são apresentados mais 
adiante neste item), ou seja, pelo qual é permitido o uso, reúso, remix, 
tradução e distribuição, desde que mencionada a autoria do conteúdo. 

Os MOOCs são cursos que têm como objetivo realizar formação continuada, 

sobretudo, as caracterizadas por ofertas em larga escala, ou seja, para um grande 

número de alunos. Os MOOCs são a expressão do que tem havido de mais ligado à 

filosofia e prática da educação aberta (open access and scalability). 

Conforme Manole (2014), partir do ano de 2011, proliferam-se as iniciativas 

de MOOCs por intermédio de empresas e universidades, algumas visando ao lucro e 

outras não. O trabalho de Manole (2014) traz os exemplos de iniciativas como 

COURSERA (iniciativa de oferta de MOOCs com fins lucrativos), EDX (iniciativa de 

oferta de MOOCs sem fins lucrativos) e a iniciativa brasileira de oferta de MOOCs o 

VEDUCA, que se assemelha ao COURSERA. 

Pode-se ter uma representação da linha do tempo de criação e difusão dos 

MOOCs na Figura 6 abaixo: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Linha do tempo dos MOOCs 
Fonte: Hill (2012). 

 

Não cabe aqui neste trabalho tratar com detalhes dos diversos tipos de 

MOOCs, que tem se diferenciado em função de seus modelos pedagógicos e de 

suas opções por diferentes correntes teóricas de construção da aprendizagem. 
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No entanto, interessa aqui trazer como exemplo de trabalho que utiliza os 

MOOCs como ferramenta estratégica para estabelecimento de parcerias e formação 

de rede o caso do Projeto Elearning, Communication and Open-data: Massive 

Mobile, Ubiquitous and Open Learning (Projeto ECO), desenvolvido no âmbito da 

Comunidade Europeia (CE), mas que conta também com duas universidades sul-

americanas - uma colombiana e uma argentina - como parceiras neste projeto. Ao 

todo são 23 parceiros, entre universidade e empresas, a compor o projeto71. 

O Projeto ECO vem ofertando de forma aberta seus MOOCs em diversos 

países e tem os denominados de “sMOOCs”. O "s" no início da sigla MOOCs 

significa "social", uma vez que os cursos proporcionam uma experiência de 

aprendizagem marcada pelas interações e pela participação estimulada. O “s” tem 

ainda o significado de "sem costura", uma vez que, conceitualmente, os cursos 

deveriam ser acessíveis a partir de diferentes plataformas e interagirem com seus 

participantes a partir de suas as experiências reais. 

O modelo pedagógico utilizado para elaboração dos cursos ofertados no 

âmbito do Projeto ECO tem como princípio criar oportunidades de aprendizagem 

colaborativa para que se apliquem, por exemplo, aprendizagem em rede ou 

aprendizagem social. Outro fator diferencial é a valorização da avaliação realizada 

pelos próprios cursistas, no processo característico de avaliação realizada por pares. 

No entanto, o que se pretende destacar neste trabalho é apenas umas das 

possibilidades trazidas pelo Projeto ECO e que é também um dos objetivos 

estratégicos desta iniciativa: promover a cooperação entre diferentes instituições e 

pessoas e, assim, a possibilidade de trabalho em rede. 

Ademais, aumentar o número de cursos, estabelecer mecanismos de 

reconhecimento de créditos, considerar um padrão mínimo de proficiência no que se 

refere às diferentes línguas, padronizar procedimentos administrativos, implantar um 

processo transparente de informações aos estudantes interessados, contar com um 

ou mais mecanismos de financiamento são ações importantes para a viabilização 

dessa transposição de barreiras e internacionalização da educação no MERCOSUL. 

Reconhecidas a importância e as possibilidades com o que a EaD pode 

contribuir nesse processo, é necessário inclui-la nessas discussões, de modo que se 

evite pensar, mesmo consideradas as especificidades metodológicas da EaD, a 

______________ 
71 Mais informação cf. <http://ecolearning.eu/>. Acesso em: 9 jun. 2014. 
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partir de processos díspares que afastem educação presencial e educação a 

distância neste cenário de integração educacional transnacional. 

Entretanto, destaque-se ainda que este processo de transposição de 

fronteiras trará consigo uma série de outras mudanças que se imporão neste 

cenário, haja vista o que vem sendo observado no processo de internacionalização 

da educação em curso no espaço europeu. Tratar-se-á disto a seguir, incorporando 

também as alterações das práticas curriculares, que estão de forma expressa 

atreladas às questões de promoção e incentivo à expansão e à mobilidade. 
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CAPÍTULO 4. CURRÍCULO, INOVAÇÃO E O MOVIMENTO EM REDE 

“Vamos Fazer o que Ainda Não Foi Feito: 
Redescobrir a Educação, Reinventar a 
Pedagogia”. 

(António Dias Figueiredo). 
 

A pirâmide de programas e projetos que se constituiu a partir das ações de 

fundação do MERCOSUL tende a construir blocos que se agregam por interesses às 

vezes circunstanciais e às vezes estruturantes de um sistema. Por ser um organismo 

vivo, formado por estados-nação sempre em mudanças, as marchas e 

contramarchas daí oriundas tendem a se volatilizar como políticas de longo prazo, 

desmanchando ou fragmentando seu caráter sistêmico. 

A partir da constatação destas flutuações dos blocos políticos, os organismos 

e os eixos estruturantes de ações a longo prazo devem se articular em torno de 

conceitos que construam consensos mais duradouros. Na área da educação, o 

empenho deve ser para que a organização e execução de um movimento de criação 

e consolidação de eixos curriculares com os países membros seja uma premissa e 

uma urgência. 

Enfatiza-se aqui, à guisa de referência, o procedimento político pelo qual se 

deu o início da construção da Comunidade Europeia como organismo econômico e 

cultural: a constituição do Tratado de Bolonha. Construído com as mãos de todos os 

parceiros dos países envolvidos, seus objetivos eram, em ponto maior, os mesmos 

do MERCOSUL: trânsito cultural, desenvolvimento e racionalização da economia, 

redução das estruturas burocráticas que embargavam a agilidade de trocas e a 

redução de custos, a racionalização dos intercâmbios sociais, mobilidade entre 

nações e culturas. 

O Euro, moeda única, foi o fator econômico mais evidente desta busca, mas o 

currículo, orgânico, claro e preciso foi, seguramente, uma das condições para a 

criação de consensos entre as nações.  

Partia-se do princípio que a formação e a consolidação de suas uniões viriam 

das trocas culturais e dos conhecimentos gerados e divulgados entre elas. Neste 

sentido, destacamos a importância e a necessidade de ampliar o debate no interior 

do MERCOSUL sobre as bases curriculares latino-americanas de formação 
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integrada para a educação, cultura, ciência e tecnologias no interior das ações 

políticas. 

4.1 AS COMPETÊNCIAS 

Este debate pode ser iniciado pela discussão, como ocorrido no processo 

europeu, acerca da necessidade do estabelecimento de um currículo por 

competências72. Veja-se o que Casali e Chizzotti (2012, p. 16) acrescentam sobre 

este processo na Europa, analisando o cenário e o contexto no qual ele veio ocorrer: 

A União Europeia, na virada do século, frente à nova geopolítica 
internacional, provocada pelo crescimento do capitalismo anglo-americano, 
sob pressão de organismos internacionais e da reforma dos sistemas 
educacionais asiáticos, propôs-se a desenvolver um projeto que reagisse 
positivamente à potencialidade de usos das novas tecnologias da 
informação e da comunicação e às novas demandas de reformas políticas 
em elaboração pela OCDE, sem descolar-se das tradições históricas dos 
seus Estados-membros. Era imperativo intervir diretamente na organização 
da educação e do currículo, considerados estratégicos para se intensificar o 
desenvolvimento econômico na região e enfrentar o acirramento da 
competitividade internacional, reposicionando-se na geopolítica do 
conhecimento. Buscar-se-ia criar um sistema de ensino relativamente 
homogêneo, compartilhado pelos países-membros, em torno das 
competências esperadas dos alunos, ao término da escolaridade 
obrigatória. 

Ao estabelecer a importância desta discussão estava-se entendendo e, por 

consequência, reconhecendo a necessidade de um reposicionamento da escola - e 

do currículo - frente às mudanças sociais e econômicas enfrentadas não só no bloco 

dos países europeus, mas em outros, o que vinha, por certo, causando reflexo nos 

mercados. 

______________ 
72 Conforme Behar, Ribeiro, Schneider, Silva, Machado e Longhi (2014, p. 20): “Na área educacional, 
encontram-se muitas resistências e críticas ao termo competência pela associação direta que é feita 
com a palavra “competição”. Isso ocorre porque ambas têm a mesma origem etimológica. Por esse 
motivo, há distorções e usos inadequados de competência. Historicamente, a palavra competência 
teve seu primeiro uso na área jurídica com o sentido de “ter competência para julgar algo” - aplicação 
ainda vigente. No século XX, o termo começou a ser usado na educação profissionalizante, atingindo 
posteriormente as diversas etapas das modalidades educacionais. Paralelamente, na área 
empresarial, passou a ter grande destaque em processos de seleção e de gestão por competências. 
Esse viés não é bem visto pelas Ciências Humanas, visto que nessa forma de aplicação, muitas 
vezes, surge distorções que culpabilizam e excluem os indivíduos que não se encaixam nos modelos 
estabelecidos pelas instituições”. 
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Vale dar destaque para como o próprio documento da União Europeia (UE, 

2006a) se posiciona sobre a função da educação - e da escola - nesse cenário de 

globalização e mudanças por ela imposta aos países do bloco: 

Numa altura em que a globalização continua a lançar novos desafios à 
União Europeia, cada cidadão terá de dispor de um amplo leque de 
competências essenciais para se adaptar com flexibilidade a um mundo em 
rápida mutação e altamente interligado. À educação na sua dupla função - 
social e económica - cabe um papel essencial para assegurar que os 
cidadãos europeus adquiram as competências essenciais necessárias que 
lhes permitam adaptar-se com flexibilidade a estas alterações. Partindo, 
designadamente, das múltiplas competências individuais, as diferentes 
necessidades dos aprendentes deverão ser satisfeitas através da garantia 
da equidade e do acesso de todos os grupos que, devido às desvantagens 
educacionais decorrentes de circunstâncias pessoais, sociais, culturais ou 
económicas, careçam de um apoio particular para realizarem o seu 
potencial educativo. (UE, 2006a, p. 3). 

Sabedores deste cenário - imposto por questões políticas, econômicas e 

sociais - e cientes da necessidade de planejarem opções de saídas para seus 

cidadãos é que os países da UE se mobilizaram em torno da discussão das 

competências. Nesse âmbito ainda Casali e Chizzotti (2012, p. 16) trazem a 

informação de que 

Os primeiros ensaios para a adoção do conceito de competência nas 
políticas públicas de educação na Europa se mostraram no já referido 
simpósio intitulado Competências-chave para a Europa, realizado em 
Berna, Suíça, em 1996, promovido pelo CDCC (Conselho para a 
Cooperação Cultural), do Conselho da Europa. 

Assim é que se estabeleceu um quadro referência das competências 

necessárias para a aprendizagem ao longo da vida. Este quadro traz como objetivos 

principais os quatro que seguem apresentados abaixo (UE, 2006a, p. 3): 

I. Identificar e definir as competências essenciais necessárias à realização 

pessoal, à cidadania activa, à coesão social e à empregabilidade na 

sociedade do conhecimento; 

II. Apoiar os trabalhos dos Estados-Membros destinados a garantir que, no final 

dos percursos de educação e de formação iniciais, os jovens tenham 

adquirido um domínio das competências essenciais a um nível que lhes 

permita estarem preparados para a vida adulta e que constitua uma base 
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para a aprendizagem futura e para a vida profissional, e que os adultos sejam 

capazes de desenvolver e actualizar as suas competências essenciais ao 

longo da vida; 

III. Proporcionar aos decisores políticos, aos professores, aos empregadores e 

aos próprios aprendentes um instrumento de referência a nível europeu 

destinado a apoiar os esforços realizados a nível nacional e europeu para 

atingir os objectivos acordados em comum; 

IV. Constituir um quadro para uma acção futura a nível comunitário, tanto no 

contexto do programa de trabalho como no dos programas comunitários de 

educação e formação. 

 

A partir da definição destes objetivos passou-se a trabalhar, então, na 

definição das áreas específicas de cada competência e na própria definição do que 

seria competência essencial, que o próprio documento define desta forma: 

As competências são definidas aqui como uma combinação de 
conhecimentos, aptidões e atitudes adequadas ao contexto. As 
competências essenciais são aquelas que são necessárias a todas as 
pessoas para a realização e o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social e para o emprego. (UE, 2006a, 
p. 3, destaque nosso). 

Observe-se que a definição estabelece relação entre o termo competência e o 

termo conhecimento, e mais, estabelece relação entre competência, conhecimento e 

contexto. Ou seja, pode-se entender que, nesse caso, competência é a capacidade 

de adaptação a diferentes contextos e ambientes, é a capacidade de aprender ao 

longo da vida, de mudar de atitude conforme o contexto e ambiente e, nesse 

cenário, ser capaz de se adaptar. Poder-se-ia acrescentar uma outra qualidade a 

estas anteriores: a capacidade de ter autonomia73. 

Assim, no âmbito da UE foram estabelecidas oito competências essenciais 

para a aprendizagem ao longo da vida, que seguirão apresentadas com as suas 

______________ 
73 Veja-se o que Behar, Ribeiro, Schneider, Silva, Machado e Longhi (2014, p. 21-22) trazem a este 
respeito: “A aplicação das competências na educação, como mostra o histórico, tem se ampliado para 
a perspectiva além da educação profissional. Da mesma forma, entende-se que não somente 
habilidades ou conhecimentos, mas uma combinação destes com as atitudes que irão compor as 
competências, indicando as várias possibilidades de sua contribuição na área educacional". 
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respectivas definições no Quadro 5 a seguir. Observe-se que uma das competências 

trazidas no quadro se refere especificamente à competência digital. Veja-se:
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Competência Definição 

Comunicação na língua materna 

A comunicação na língua materna é a capacidade de expressar e interpretar conceitos, 
pensamentos, sentimentos, factos e opiniões, tanto oralmente como por escrito (escutar, falar, ler e 
escrever), e de interagir linguisticamente de forma apropriada e criativa em todas as situações da 
vida social e cultural: na educação e formação, no trabalho, em casa e nos tempos livres. 

Comunicação em línguas estrangeiras 

Para a comunicação em línguas estrangeiras, as competências de base são globalmente as 
mesmas que para a comunicação na língua materna: assenta na capacidade de compreender, 
expressar e interpretar conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões tanto oralmente 
como por escrito (escutar, falar, ler e escrever) em diversas situações da vida social e cultural (na 
educação e formação, no trabalho, em casa e nos tempos livres), consoante as necessidades ou os 
interesses de cada um. A comunicação em línguas estrangeiras requer também aptidões como a 
mediação e a compreensão intercultural. O grau de proficiência de cada pessoa será distinto nas 
quatro dimensões (escutar, falar, ler e escrever) e variará também em função das diferentes línguas 
e do contexto social e cultural, do ambiente, das necessidades e/ou dos interesses de cada um. 

Competência matemática e competências 
básicas em ciências e tecnologia 

A competência matemática é a capacidade de desenvolver e aplicar um raciocínio matemático para 
resolver problemas diversos da vida quotidiana. Partindo de um domínio sólido da numeracia, o 
acento recai nos processos e na actividade, assim como no conhecimento. A competência 
matemática envolve, em graus diferentes, a capacidade e a vontade de empregar os modos 
matemáticos de pensamento (raciocínio lógico e espacial) e de representação (fórmulas, modelos, 
construções, gráficos, diagramas). 
 
A competência científica refere-se à capacidade e à vontade de recorrer ao acervo de 
conhecimentos e metodologias utilizados para explicar o mundo da natureza, a fim de colocar 
questões e de lhes dar respostas fundamentadas. A competência em tecnologia é vista como a 
aplicação desses conhecimentos e metodologias para dar resposta aos desejos e necessidades 
humanos. A competência em ciências e tecnologia implica a compreensão das mudanças causadas 
pela actividade humana e da responsabilidade de cada indivíduo enquanto cidadão. 

Competência digital 

A competência digital envolve a utilização segura e crítica das tecnologias da sociedade da 
informação (TSI) no trabalho, nos tempos livres e na comunicação. É sustentada pelas 
competências em TIC: o uso do computador para obter, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e 
trocar informações e para comunicar e participar em redes de cooperação via Internet. 
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Competência Definição 

Aprender a aprender 

Aprender a aprender é a capacidade de iniciar e prosseguir uma aprendizagem, de organizar a sua 
própria aprendizagem, inclusive através de uma gestão eficaz do tempo e da informação, tanto 
individualmente como em grupo. Esta competência implica também que o indivíduo tenha 
consciência do seu próprio método de aprendizagem e das suas próprias necessidades, 
identificando as oportunidades disponíveis, e que tenha a capacidade de ultrapassar os obstáculos 
para uma aprendizagem bem sucedida. Esta competência significa adquirir, processar e assimilar 
novos conhecimentos e aptidões e saber procurar e fazer uso de aconselhamento. Aprender a 
aprender obriga os aprendentes a apoiarem-se nas experiências de vida e de aprendizagem 
anteriores a fim de aplicarem os novos conhecimentos e aptidões em contextos variados — em 
casa, no trabalho, na educação e na formação. A motivação e a confiança são elementos 
fundamentais para a aquisição desta competência. 

Competências sociais e cívicas 

Estas competências incluem as competências pessoais, interpessoais e interculturais, e abrangem 
todas as formas de comportamento que permitem ao indivíduo participar de forma eficaz e 
construtiva na vida social e laboral, em particular em sociedades cada vez mais heterogéneas, e 
resolver conflitos quando necessário. As competências cívicas permitem ao indivíduo participar 
plenamente na vida cívica, com base no conhecimento dos conceitos e das estruturas sociais e 
políticas e numa participação cívica activa e democrática. 

Espírito de iniciativa e espírito empresarial 

O espírito de iniciativa e o espírito empresarial referem-se à capacidade de os indivíduos passarem 
das ideias aos actos. Compreendem a criatividade, a inovação e a assunção de riscos, bem como, a 
capacidade de planear e gerir projectos para alcançar objectivos. Esta competência é útil aos 
indivíduos, não só na vida de todos os dias, em casa e na sociedade, mas também no local de 
trabalho, porque os torna conscientes do contexto do seu trabalho e capazes de aproveitar as 
oportunidades, e serve de base à aquisição de outras aptidões e conhecimentos mais específicos de 
que necessitam os que estabelecem uma actividade social ou comercial ou para ela contribuem. Tal 
deveria incluir a sensibilização para os valores éticos e o fomento da boa governação. 

Sensibilidade e expressão culturais 
Apreciação da importância da expressão criativa de ideias, das experiências e das emoções num 
vasto leque de suportes de comunicação, incluindo a música, as artes do espectáculo, a literatura e 
as artes visuais. 

Quadro 5 - Competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida - quadro de referência europeu. 
Fonte: UE (2006). 
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Todas estas competências são consideradas igualmente importantes, porque 

cada uma delas pode contribuir para uma vida melhor na sociedade do 

conhecimento que vem se configurando e para a qual o cidadão deve ser formado e, 

sobretudo, estar apto e sempre em processo de formação. 

Corroborando com esse entendimento, os países membros da UE, cada um 

com sua história e cada um com seu sistema educacional, iniciam o processo de 

implantação destas competências e por consequência são iniciadas também as 

adaptações curriculares necessárias a este processo. O relatório “El desarrollo de 

las competencias clave en el contexto escolar en Europa: desafíos y oportunidades 

para la política en la matéria”, EACEA (2012, p. 21), informa que “Todos los países 

europeos han modificado sus currículos en los últimos diez años” e mais, a respeito 

desta diversidade de estratégias em função das diferentes nações, reforça: 

Los países (o regiones) de Europa han adoptado distintos enfoques para 
promover la adquisición de las competencias clave. En función de los 
países y de las competencias clave de que se trate, las estrategias 
nacionales pueden centrarse únicamente en una, o en dos o más. (EACEA, 
2012, p. 15). 

A esse respeito, Casali e Chizzotti (2012, p. 24) completam:  

A Recomendação estabeleceu um novo padrão para a educação obrigatória 
inicial e ao longo da vida nos países da União Europeia e da OCDE, e cada 
um, a seu modo, introduziu reformas em seus sistemas de ensino. A 
despeito das muitas divergências, o “currículo por competências” firmou-se 
e difundiu-se, na primeira década do novo século, como novo paradigma, 
resultado de um amplo concerto internacional. Envolveu instâncias 
governamentais, gestores dos sistemas de educação, pesquisadores, 
educadores e políticos com a finalidade de encontrar uma direção 
compartilhada e dar os referenciais para os sistemas de educação em um 
mundo convulsionado pela economia, pela política, pela tecnologia.  

E, ainda, os mesmos autores acrescentam que: 
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A implantação oficial do novo paradigma nos sistemas de educação 
europeus mostrou-se muito complexa em função da variada tradição 
histórica desses sistemas, da conjuntura econômica de cada país e das 
correlações de forças políticas em ação no interior de cada Estado. As 
políticas de educação desenvolveram-se, em cada caso, com suas 
particularidades específicas. A OCDE objetivou principalmente estabelecer 
padrões comparativos entre os sistemas de educação e prever normas 
comuns de qualidade para regular a política educacional. A União Europeia, 
por sua vez, visou principalmente um programa ambicioso com a finalidade 
de modernizar o sistema de seguridade social e de educação para um novo 
desenvolvimento econômico a fim de tornar-se a economia do 
conhecimento a mais competitiva e dinâmica do mundo, como já declarara a 
Cúpula de Lisboa. (CASALI e CHIZZOTTI, 2012, p. 24). 

Pode-se notar que esta reforma, ainda em processo, teve como objetivo a 

adequação dos sistemas educacionais, mas como também frisaram Casali e 

Chizzotti (2012), no caso da União Europeia este processo de mudança foi encarado 

como uma oportunidade de adequação de e para74 outras áreas, num projeto mais 

ambicioso de mudança social e econômica. 

Ademais, essas mudanças também podem indicar possibilidade de trabalho 

cooperativo e em rede entre os países, o que pode contribuir para o processo 

expansionista da educação em cada um deles. 

Entretanto, este processo envolve não só as adaptações curriculares, mas 

também implica em pensar um sistema de avaliação que atenda aos objetivos 

comuns deste quadro. Conforme EACEA (2012, p. 31): 

La evaluación del alumnado es una parte integral del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y constituye una herramienta esencial para mejorar la calidad 
de la educación. En toda Europa la evaluación del alumnado adopta gran 
variedad de formas y hace uso de distintos instrumentos y métodos de 
evaluación. Los modelos empleados pueden ser internos o externos, 
formativos o sumativos, y los resultados pueden utilizarse para diferentes 
fines. 

Há dificuldades na elaboração e validação de um sistema único de avaliação 

e, ao mesmo tempo, o processo de adaptação dos processos avaliativos 

locais/nacionais em conformidade com as orientações emanadas deste quadro de 

referências não se consegue implantar no curto prazo. Isso implica dizer que este é 

um processo a ser efetivado no médio e longo prazo de aplicação e que demanda 

muita orientação e adaptação. Um misto destes dois sistemas talvez seja a melhor 

______________ 
74 Grifo nosso. 
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saída. Mas não se pode negar que a avaliação é um instrumento de extrema 

necessidade e importância, tanto para avaliar a efetividade do aprendizado quanto 

para servir de base para decisões de gestores públicos acerca deste processo de 

mudanças. 

Para que se possa pensar num processo expansionista da educação superior 

no âmbito do MERCOSUL, será preciso passar por este momento de pensar e 

planejar processos avaliativos e mesmo administrativos necessários para este fim. O 

desenvolvimento de estudos conjuntos no âmbito dos países componentes do bloco 

sul-americano ainda é incipiente, mas de suma importância.  

4.2 O PROGRAMA MARCA75: MECANISMO PARA MOBILIDADE 

Outra ação estratégica adotada no âmbito do processo de expansão do 

ensino superior europeu, por intermédio da Declaração de Bolonha, e que será 

retomado aqui com mais detalhes é a criação e implantação de um sistema de 

equivalência de estudos realizados por estudantes em diferentes países, que no 

caso do EEES é denominado de “European Credit Transfer and Accumulation 

System” (ECTS), ou “Sistema Europeu de Transferência de Créditos”. 

Este instrumento foi criado com a finalidade de dar transparência e de 

incentivar a mobilidade entre os estudantes do EEES. Segundo documento da 

Comunidade Europeia: 

O ECTS é antes do mais um instrumento destinado a criar transparência, a 
estabelecer as condições necessárias para a aproximação entre os 
estabelecimentos e a ampliar a gama de opções propostas aos estudantes. 
A sua aplicação pelos estabelecimentos facilita o reconhecimento dos 
resultados académicos dos estudantes graças à utilização de medidas 
compreendidas da mesma forma por todos — os créditos e as notas — e 
proporciona uma grelha de interpretação dos sistemas nacionais do ensino 
superior. O ECTS assenta em três elementos de base: informação (sobre os 
programas de estudo e os resultados do estudante), acordo mútuo (entre os 
estabelecimentos parceiros e o estudante) e a utilização de créditos ECTS 
(valores que indicam o volume de trabalho efectivo do estudante). 
(COMUNIDADE EUROPEIA, 1998). 

______________ 
75 Programa de Mobilidade Acadêmica Regional (MARCA) para os cursos acreditados pelo 
mecanismo de acreditação de cursos de graduação do MERCOSUL. Trata-se do primeiro programa 
de mobilidade estudantil promovido pelos governos do Setor Educacional do MERCOSUL (SEM). 
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O ECTS é um sistema que, por si, não determina nem o teor, nem a estrutura 

e nem a equivalência dos programas de estudos. Os créditos ECTS representam, 

sob forma de um valor numérico (de 1 a 60) atribuído a cada módulo, o volume de 

trabalho que o estudante terá de prestar para cada um deles. Exprimem a 

quantidade de trabalho que cada módulo exige relativamente ao volume global de 

trabalho necessário para concluir com êxito um ano de estudos no estabelecimento, 

ou seja: aulas teóricas, trabalhos práticos, seminários, estágios, investigações ou 

inquéritos no terreno, trabalho pessoal - na biblioteca ou em casa - bem como 

exames ou outras formas de avaliação. 

Assim, o ECTS baseia-se no volume global de trabalho do estudante e não se 

limita apenas às horas de aulas (contacto directo). Os créditos ECTS medem o 

volume de trabalho do estudante de uma forma mais relativa do que absoluta. 

Indicam apenas a parte do volume de trabalho anual que cada módulo exige no 

estabelecimento ou no departamento responsável pela atribuição dos créditos 

ECTS76. A utilização dos créditos ECTS garante a organização de programas 

razoáveis em termos de volume de trabalho para o período de estudos no 

estrangeiro (COMUNIDADE EUROPEIA, 1998). 

Estas são questões que as próprias instituições do ensino precisam 

solucionar ao estabelecerem as bases de um processo de cooperação. Este 

estabelecimento pode se dar através de acordos bilaterais ou multilaterais. A 

metodologia proposta pelo ECTS dá aos interessados os instrumentos para criar 

transparência e facilitar o reconhecimento acadêmico. Conforme o próprio 

documento, “A atribuição dos créditos ECTS permite aos estabelecimentos 

descrever a estrutura dos seus programas numa língua comum, sem que isso exija 

da sua parte quaisquer modificações dessas estruturas existentes” (COMUNIDADE 

EUROPEIA, 1998). 

Este sistema de reconhecimento, referenciado acima, é importante para a 

estruturação e para o fomento ao processo de mobilidade acadêmica, seja a 

mobilidade convencional ou a mobilidade virtual, pois assegura com clareza que o 

estudante tenha seus estudos reconhecidos na instituição de origem. Veja-se o que 

o documento da Comunidade Europeia acrescenta acerca disto: 

______________ 
76 No quadro do ECTS, 60 créditos representam o volume de trabalho de um ano de estudos. Regra 
geral, 30 créditos equivalerão a um semestre e 20 créditos a um trimestre de estudos. 



141 

O pleno reconhecimento académico é uma condição sine qua non da 
mobilidade estudantil no âmbito dos programas Erasmus e Socrates. O 
pleno reconhecimento académico exige que o período de estudos no 
estrangeiro (incluindo exames e outras formas de avaliação) substitua 
efectivamente um período de estudos comparável (incluindo os exames e 
outras formas de avaliação) no âmbito do estabelecimento de origem, 
mesmo que haja diferenças entre o conteúdo dos programas adoptados 
num e noutro caso. A adesão ao ECTS é voluntária e assenta na confiança 
depositada nos estabelecimentos parceiros e no seu nível académico. Cada 
estabelecimento escolhe os seus próprios parceiros. (COMUNIDADE 
EUROPEIA, 1998). 

Ainda vale destacar como são descritos os instrumentos garantidores da 

transparência deste processo, segundo a Comunidade Europeia (1998): 

I. Créditos ECTS. Estes indicam, sob forma de valor numérico atribuído a cada 

módulo77, o volume de trabalho a efectuar pelo estudante para os completar;  

II. Dossier de informação. Fornece informações úteis ao estudante e ao pessoal 

sobre os estabelecimentos, as faculdades/departamentos, a organização e a 

estrutura dos estudos, bem como sobre os módulos; 

III. Registo académico. Apresenta de forma clara, completa e compreensível por 

todos, os resultados académicos do estudante. A sua transferência de um 

estabelecimento para outro deve poder ser feita facilmente; 

IV. Contrato de estudos. Descreve o programa de estudos que o estudante irá 

seguir, bem como os créditos ECTS que lhe serão atribuídos depois de 

preenchidas as condições necessárias. Este contrato vincula os 

estabelecimentos de origem e de acolhimento, bem como o próprio 

estudante. 

 

Atualmente, no Brasil e no MERCOSUL, este reconhecimento fica a cargo de 

cada instituição de ensino, mas sem esta opção de acordo de cooperação e sem 

esta regra de valoração do trabalho como propõe o ECTS. 

Ademais, a ação mais próxima neste âmbito que se tem no Setor Educacional 

do MERCOSUL é o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional (MARCA) para os 

cursos acreditados pelo mecanismo de acreditação de cursos de graduação do 

MERCOSUL, que é o Sistema de Acreditação Regional de Cursos Superiores dos 

Estados do Mercosul e Estados Associados (ARCUSUL).  

______________ 
77 Por módulo entende-se uma unidade curricular sujeita à avaliação e designada correntemente por 
disciplina ou cadeira. 



142 

O sistema ARCUSUL é um mecanismo permanente de acreditação regional, 

cujo objetivo é dar garantia pública na região do nível acadêmico e científico dos 

cursos, definidos por critérios regionais elaborados por comissões consultivas sob a 

coordenação da Rede de Agências Nacionais de Acreditação (RANA). Esse 

mecanismo respeita as legislações nacionais e a adesão por parte das instituições 

de educação superior é voluntária. Até o momento participam as seguintes 

titulações/carreiras: Agronomia, Arquitetura, Enfermagem, Engenharia, Medicina 

Veterinária e Odontologia. 

Apresenta-se abaixo com mais detalhes o que vem a ser o Programa 

MARCA. O programa foi desenvolvido no âmbito no Plano Estratégico 2001-2005 do 

SEM, no escopo de linhas prioritárias para Educação Superior, e configura-se como 

uma ação que tem como objetivo principal, conforme seu projeto: 

[...] fortalecer os cursos acreditados, fomentar a cooperação 
interinstitucional e cumprir com o objetivo central da integração regional. 
Para alcançar estes objetivos, considera-se o desenvolvimento da 
mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores e 
gestores/coordenadores. (MERCOSUL, 2007). 

Vale também destacar os objetivos específicos elencados como prioritários 

pelo Programa MARCA78 (MERCOSUL, 2007)79: 

a) Promover el conocimiento recíproco sobre la formación académica de las 

carreras de grado de los países del MERCOSUR y el perfeccionamiento de 

los procesos de formación, a través del intercambio de alumnos, docentes, 

investigadores y gestores/coordinadores de las carreras que participan del 

Mecanismo de acreditación de calidad MERCOSUR;  

b) Propiciar a docentes y estudiantes de instituciones de enseñanza superior de 

las carreras acreditadas la oportunidad de realizar proyectos cooperativos con 

instituciones de países distintos del suyo, conforme los términos de referencia 

del proyecto;  

c) Enriquecer la formación de los jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de 

conocer culturas distintas y desarrollar valores como solidaridad, tolerancia y 

respeto por la diferencia;  

______________ 
78 Cf. <http://programamarca.siu.edu.ar/objetivos.php>. Acesso em: 09 set. 2015. 
79 Destaque nosso. 
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d) Propiciar a gestores/coordinadores de instituciones del sistema de educación 

superior de los países la oportunidad de compartir diferentes estructuras, 

mecanismos de formulación e implementación de políticas y métodos de 

gestión, así como conocer distintos sistemas de evaluación de programas 

institucionales; 

e) Promover el perfeccionamiento de la relación enseñanza-aprendizaje y de la 

formación académico-profesional, mediante el conocimiento de nuevas 

prácticas y experiencias didáctico-pedagógicas que reflejen la creciente 

dilución de las fronteras enseñanza-investigación-extensión; 

f) Propiciar experiencias de formación de profesionales en el sentido de 

prepararlos para actuar en un contexto de internacionalización; 

g) Perfeccionar el proceso de gestión de programas de movilidad; 

h) Promover y desarrollar el dominio de los idiomas Español y Portugués; 

i) Promover el efecto multiplicador de las experiencias de movilidad; 

j) Promover el reconocimiento de materias, grados, estudios y diplomas, 

estimulando a las instituciones de educación superior a desarrollar políticas 

de atención a los estudiantes extranjeros y trabajar para prestigiar su accionar 

más allá del ámbito local, en un marco institucional que asegure la calidad de 

los conocimientos y prácticas; 

k) Consolidar, a través del intercambio estudiantil, acciones conjuntas entre los 

países de la región, que permitan mayor participación estudiantil en 

cuestiones sociales y, consecuentemente, potencien las posibilidades de 

desarrollo integral de las naciones. 

 

O Programa vem sendo desenvolvido em etapas, de modo a permitir que 

sejam agregados, progressivamente, os cursos de graduação acreditados pelo 

sistema ARCUSUL. A mobilidade acadêmica pretendida será efetuada em períodos 

letivos regulares, por intermédio de projetos cooperativos interinstitucionais, de 

estudos e pesquisas, ou como atividades de extensão universitária. O Programa 

MARCA incluirá trabalho cooperativo acordado entre os professores coordenadores 

e discentes destes cursos habilitados pelo sistema ARCUSUL e as universidades de 

origem dos estudantes que participam deste projeto devem reconhecer plenamente 

os estudos cursados na universidade de destino (MERCOSUL, 2007). 
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Ainda segundo o projeto referente ao Programa MARCA, podem-se elencar 

seus princípios, conforme seguem abaixo (MERCOSUL, 2007): 

I. Confiança. A confiança entre as instituições é um elemento chave em um 

programa de reconhecimento de estudos. A mobilidade associada aos cursos 

acreditados segue este princípio na medida em que está baseado sobre o 

pressuposto do reconhecimento da qualidade das instituições participantes. 

II. Flexibilidade. Este princípio fundamental objetiva manter as diferenças entre 

os planos de estudo e sistemas de aprovação e qualificação, colocando 

ênfase na qualidade reconhecida dos mesmos. 

III. Transparência. As instituições participantes deverão dispor da maior 

quantidade de informação possível sobre as outras: calendários, planos, 

programas, sistemas de qualificação, organização acadêmica e 

administrativa, de maneira a facilitar a organização da mobilidade e o 

reconhecimento final. 

IV. Solidariedade: Princípio sustentador da cooperação entre as instituições 

participantes, mediante o reconhecimento das forças e das debilidades de 

cada uma, e consequente apoio a quem mais o necessite. 

V. Multiplicação: Considerando que um programa de intercâmbio é chave para a 

integração regional, o mesmo deve ser de alto impacto e apontar para uma 

mobilidade massiva, buscando os mecanismos adequados para um efeito 

multiplicador. 

VI. Qualidade: A educação de qualidade para todos é um pressuposto da 

integração regional e da superação das desigualdades; 

VII. Integração: Os diferentes atores participantes do processo educacional 

deverão estar envolvidos no processo de integração regional; 

VIII. Diversidade: A experiência de formação em ambientes culturalmente distintos 

e em sistemas educacionais diferentes estimulará uma atitude aberta, 

moldada pela tolerância e pela disposição para o trabalho cooperativo; 

IX. Continuidade: O fortalecimento das relações interinstitucionais deverá ser 

favorecido pelas características de continuidade do projeto e seu efeito 

multiplicador será assegurado pela interação e pela sinergia de suas ações. 

X. Avaliação: Avaliação e revisão permanentes do Projeto são elementos 

indispensáveis para sua continuidade. 
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XI. Inclusão: A inclusão social será favorecida pela adoção de critérios de 

participação adequados. 

XII. Interdisciplinaridade: A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade serão 

estimuladas. 

 

Observe-se que o Programa MARCA segue basicamente os mesmos 

princípios do programa europeu ECTS, pois se baseia também nos pilares da 

flexibilidade, transparência, qualidade, avaliação, entre outros. Ademais, não poderia 

deixar de ser assim, pois estes são fatores primordiais no que diz respeito ao 

fomento a este processo de cooperação, expansão e estímulo à mobilidade 

acadêmica. 

Como resultados esperados do Programa MARCA, o seu projeto instituidor 

elenca os seguintes (MERCOSUL, 2007): 

a) Melhoria do ensino, pesquisa e gestão educacional dos cursos acreditados no 

marco do SEM; 

b) Incremento da cooperação acadêmica e institucional entre os cursos 

acreditados no marco do SEM; 

c) Redução de barreiras e resistências que dificultam o intercâmbio 

interinstitucional como resultado de um melhor conhecimento recíproco dos 

sistemas educacionais; 

d) Maiores possibilidades de integração regional como resultado da 

compreensão das diversidades culturais; 

e) Melhora permanente do Programa, através da avaliação dos resultados e dos 

impactos que produzam, e recomendações para o seu seguimento;  

f) Identificação de alternativas de convalidação de períodos de estudo e 

aproveitamento de créditos. 

 

No entanto, é necessário destacar que o espectro de ação do Programa 

MARCA está restrito às instituições credenciadas pelo Sistema ARCUSUL e, mais 

ainda, restringe-se também aos cursos acreditados pelo mesmo, como referido 

acima, os cursos de Agronomia, Arquitetura, Enfermagem, Engenharia, Medicina 

Veterinária e, ainda, Odontologia. 

A despeito disso, pode-se concluir que o programa ainda é muito modesto e 

conta com pouca divulgação e por consequência a mobilidade propiciada segue a 
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mesma linha. Contudo, não se pode deixar de considerar a iniciativa como uma ação 

estratégica para o processo de expansão da educação superior no âmbito do 

MERCOSUL e que, sem dúvidas, pode ser potencializado com uso das TDIC 

aplicada à educação e também da oferta de cursos a distância, por exemplo, 

utilizando-se da estratégia do fomento da Mobilidade Virtual, como já descrito neste 

trabalho. 

4.3 CULTURA DIGITAL E CURRÍCULO: INOVAÇÃO E MOBILIDADE 

A “sociedade em rede”, conceito cunhado por Castells (1999), encontra-se 

rodeada pelas tecnologias e seus aparatos diversos. As próprias mudanças nas 

organizações sociais - escola, família, trabalho - e os avanços científicos foram 

afetados por esse cenário de redes. Conforme Silva (2013, p. 123): “A sociedade 

contemporânea vive, em parte, imersa na cultura digital, e o uso das mídias e 

tecnologias digitais acrescenta novas funções à comunicação e novos conceitos às 

práticas sociais”. 

Conceitos como abertura, inovação, conhecimento e aprendizado 

colaborativo80 e em rede, cultura digital81 e mobilidade surgem e precisam ser 

assimilados e colocados em prática para que hajam mudanças efetivas nos 

processos educacionais. Mudanças essas que favoreçam os processos 

expansionistas, mas que também surtam efeitos no interior das instituições de 

ensino e nos currículos, a fim de melhorar continuamente os processos de 

aprendizagem. 

______________ 
80 Sobre os processos colaborativos, sejam estes referentes ao trabalho ou os processos de 
construção da aprendizagem e conhecimento, nesta perspectiva da educação na sociedade do 
conhecimento e da cultura digital, vejamos o que Dias (2012, p. 5) acrescenta: “Na imersão nos 
ambientes digitais assume particular relevância o conjunto de práticas participatórias e colaborativas 
entre os membros da rede de aprendizagem. [...]. A colaboração, mais do que uma estratégia de 
aprendizagem entre os membros da comunidade, apresenta-se como uma prática de interação social 
situada no grupo e orientada para a sustentabilidade do mesmo. No plano educacional reveste-se do 
maior significado, na medida em que a partilha de um projeto comum de aprendizagem, definido no 
interior da comunidade e pelos seus membros, o que o distingue dos programas ou atividades de 
cooperação, conduz ao desenvolvimento das interações num quadro colaborativo que visa a 
andaimagem do desenvolvimento individual e, desta forma, a participação ativa na criação de uma 
representação distribuída e coletiva do conhecimento”. 
81 Cultura digital, que conforme Masetto (2013, p. 134), “[...] molda nossa forma de pensar e 
raciocinar [...]”. 
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O conceito de inovação, por vezes, se faz confundir ou mesmo torna-se 

ofuscado pelo conceito de inovação tecnológica. Entretanto, conforme Mota e 

Oliveira (2014, p. 12): “O conceito de inovação é muita mais amplo do que inovação 

tecnológica, apesar de sua forte influência, especialmente ao longo dos séculos XIX 

e XX”. 

Segundo Mota e Oliveira (2014), ao longo do tempo diversos autores vêm 

trabalhando com a questão da inovação e sua definição e o resultado é que conceito 

de inovação vem se tornando mais ampliado, abarcando e avançando para além da 

área tecnológica em si, considerando também termos e áreas como inovação social, 

inovação aberta, inovação democratizante, entre outros. E destacam, em resumo, 

que a inovação: 

[...] está ficando mais centralizada e mais estratégica em nossa sociedade, 
mais ampla em conceito, e compartilha ser, simultaneamente, o fim e o 
principio do processo associado à produção do conhecimento e à criação de 
valor. (MOTA e OLIVEIRA, 2014, p. 16). 

Observa-se que, apesar de uma certa “fragilidade teórica do conceito de 

inovação para explicar os processos inovadores que são desenvolvidos na 

educação da América Latina”, conforme se posiciona Messina (2001, p. 225), a 

inovação vem sendo utilizada, muitas vezes, como uma bandeira, e mais, com o 

risco de ser assumida como fim em si mesma e como provável solução para 

problemas educacionais de amplo espectro. 

O importante é que tais processos ou metodologias inovadoras, que devem 

formar uma cultura da inovação, tenham com alvo a melhoria do processo 

educacional82 e formativo – melhoria esta que deve ter a marca característica de 

ações permeadas e marcadas nos e pelos currículos escolares -, a ampliação de 

vagas e a permanência de alunos na escola e nas universidades, a integração das 

TDIC nas práticas formativas e ampliação de direitos de toda sociedade. 

 

 

______________ 
82 Cf. também Moran (1999, p. 8), que trata de questão da necessidade de quebra de paradigma para 
o real estabelecimento de mudanças na educação e nas escolas: “Ensinar com as novas mídias será 
uma revolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 
distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem 
mexer no essencial”. 
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Para isso é necessário um trabalho conjunto entre sociedade e governos83, 

conforme expressa Mota (2011, p. 95): 

[...] sociedade com propensão á inovação é condição necessária, ainda que 
insuficiente. Assim, é preciso conjugar política pública consistente e 
persistente para que um meio social propenso à adoção de inovação, como 
é o caso da sociedade brasileira, de fato colha os frutos da presença de 
empresas inovadoras em seu desenvolvimento sustentável. 

Ademais, aliado ao conceito de inovação, todos os outros (abertura, 

mobilidade, conhecimento em rede, cultura digital) estão de certa forma interligados 

e nos levam a transportá-los para os espaços de aprendizagens, sejam as escolas, 

universidades, espaços formais ou informais de aprendizagem, nos MOOCs ou nos 

cursos a distância e, em todos esses, nos levam novamente a pensar em como 

influenciam, ou podem influenciar, no currículo. Fato é que todos esses conceitos 

nos remetem também a pensar em pelo menos outros dois: interação e participação. 

Conforme Dias (2013, p. 16), são os espaços formais de aprendizagem os mais 

suscetíveis a esta ruptura: 

A abertura dos espaços formais de aprendizagem aos territórios de 
expressão e interação social da web representa o meio para a participação 
dos membros das comunidades tradicionais em novas práticas e atividades 
culturais, utilizando o potencial das tecnologias digitais para criar as redes 
de interação social e aprendizagem colaborativa. [...] A abertura, a 
expansão e a mobilidade suportadas pelas redes e tecnologias digitais 
permitem novas formas para a concepção e a experiência dos cenários de 
aprendizagem e conhecimento [...]. 

 Esta abertura, trazida por Dias (2013), vem potencialmente incentivar a 

participação e o trabalho coletivo na construção do conhecimento e no processo de 

aprendizagem dos aprendizes. Todo aparato tecnológico colocado à disposição 

deste processo, sejam internet, computadores, dispositivos móveis, dentre outros, 

vêm facilitar essa interação e esse trabalho coletivo e em rede.  
______________ 
83 Não há como dissociar do ambiente em que surge a necessidade de implementação de inovações 
(espaço escolar) da discussão acerca do seu vínculo com os processos, diga-se acelerados, de 
mudanças sociais. Conforme Messina (2001, p. 229): “A mudança continua ocupando o centro na 
discussão educacional. Desde os anos setenta, a mudança educacional é concebida como parte de 
um processo social de mudança acelerada. A caracterização da mudança social como o elemento 
distintivo da sociedade moderna e como eixo da modernização é o contexto no qual se insere 
qualquer alusão à necessidade e pertinência da mudança educacional. Nos últimos dez anos, 
estabeleceu-se uma relação direta entre mudanças na educação e sociedade globalizada”. 
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Acerca disso, mas acrescentando ainda a comunicação e conectividade - 

marcas da Internet - Castells (2013, p. 173) aponta que: 

[...] a comunicação sem fios conecta dispositivos, dados, pessoas, 
organizações, tudo isso com a nuvem emergindo como repositório de uma 
ampla constituição de redes sociais, como uma teia de comunicação que 
envolve a tudo e a todos. Assim, a atividade mais importante da internet 
hoje se dá por meio dos sites de rede social (SNS, de Social Networking 
Sites), e estes se tornam plataformas para todos os tipos de atividade, não 
apenas para amizades ou bate-papos pessoais, mas para marketing, e-
commerce, educação, criatividade cultural, distribuição de mídia e 
entretenimento, aplicações de saúde e, sim, ativismo sociopolítico. 

Nesse cenário, o aprendiz/usuário passa por uma outra, por uma nova 

experiência: passa de consumidor a produtor de conhecimento. A este respeito, mas 

centrando sua análise no computador como ferramenta facilitadora deste processo, 

Silva (2013, p. 124) corrobora com esse entendimento: 

Esse instrumento - o microcomputador - foi se transformando e se 
recontextualizando e, com a disseminação do acesso e do uso da internet, 
se converteu em um instrumento de produção e de consumo de informação, 
com a possibilidade de produção coletiva, colaborativa e distributiva da 
informação. 

Toda essa mudança e toda essa abertura se dão e, ao mesmo tempo, recaem 

em um ambiente de inovação. E, mais detidamente, nos referindo aos processos de 

aprendizagem ou que podem trazer influências ou alterações nos currículos 

escolares, recaem nos ambientes de inovação pedagógica84. 

Assim é que Dias (2013) traz a importância deste processo e do seu 

entendimento para o cenário educacional atual, mas, sobretudo, para o 

planejamento de ações futuras nesse campo. Veja-se: 

______________ 
84 Ambientes de inovação pedagógica que necessariamente demandarão uma nova concepção e 
uma nova abordagem prática de mediação pedagógica, que para Masetto (2013, p. 151-152): “Por 
mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador, um incentivador ou um motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de 
ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte 
“rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz alcance seus objetivos. [...] A mediação 
pedagógica coloca em evidência o papel de sujeito do aprendiz e o fortalece como protagonista de 
atividades que vão lhe permitir aprender e atingir seus objetivos, dando um novo colorido ao papel do 
professor e aos novos materiais e elementos com o que ele deverá trabalhar para crescer e se 
estabelecer”. 
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A globalização das redes de aprendizagem ao longo da vida, mais do que 
um desafio para os cenários presentes da educação, representa um 
compromisso para o desenvolvimento das práticas de inovação na 
aprendizagem através da formação das competências para a antecipação e 
o desenvolvimento dos instrumentos de pensamento para resolução dos 
problemas do futuro. (DIAS, 2013, p. 16). 

Contudo, há que se ter claro que nem toda mudança se dá, ou se dará, de 

forma automática ou mesmo sem traumas. A utilização das tecnologias por si só já 

provou em várias experiências que não é suficientemente convincente para se 

implantar num ambiente “recheado” de pessoas com formações e conformações 

variadas. 

E mais, há outro ponto a esclarecer nesse ínterim: a inserção das TDIC na 

educação - nas escolas ou nas universidades - também não trarão, de forma 

automática, mudanças ou inovações para os currículos. Conforme Schlunzen Junior, 

Costa, Knuppel e Vidal (2015, p. 10): 

É necessário entender que o uso das tecnologias pode provocar mudanças 
na concepção de novas metodologias para a educação, favorecendo a 
construção de ambientes de aprendizagem que exploram o potencial das 
tecnologias na direção de ambientes ricos, contextualizados, 
personalizados, acessíveis e significativos e que podem servir de suporte 
para o desenvolvimento de atividades educacionais orientadas 
essencialmente por professores, o que certamente não implica em sua 
substituição por máquinas digitais85. 

Para este esclarecimento é que se recorre a Almeida e Silva (2014, p. 1236): 

Uma armadilha sempre montada para os educadores - que precisam ter 
diagnósticos claros sobre a educação brasileira - é a defesa ingênua do uso 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na educação formal 
como forma privilegiada de inovar ou alterar os currículos para adaptá-los à 
contemporaneidade. 

______________ 
85 Veja-se o que Mota (2011, p. 91) considera a este respeito: “O desafio de substituir os métodos e 
procedimentos tradicionais não nos isente de incorporar os avanços indiscutíveis que eles 
promoveram até aqui ao longo da história. Ou seja, mesmo o cenário atual demandando inéditas 
abordagens, há que se destacar que permanece imprescindível contemplar a permanência da 
necessidade do profundo conhecimento dos aspectos técnicos específicos. Os estímulos às novas 
competências não menosprezam o conhecimento tradicional nem os procedimentos padronizados de 
avaliação. Não se trata de substituir, mas de agregar. Ensinar não ficou mais simples, transformou-se 
em mais complexo, como a vida e o mundo do trabalho que nos cerca. Enfim, assentado que nós 
sabíamos fazer antes, é preciso ousar em direção a uma educação flexível e inovadora, compatível 
com o nosso tempo”. (Grifo nosso). 
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E seguem Almeida e Silva (2014, p. 1236), detalhando os três equívocos 

contidos nesta “armadilha”: 

O primeiro equívoco é acreditar que as TIC trazem em si novos conceitos 
de currículos. De fato, as demandas de novas organizações curriculares 
nascem dentro do próprio currículo. A demanda por inovações curriculares é 
endógena ao projeto de educação de uma nação, de uma região, de um 
território e não de um conjunto de tecnologias. O segundo equívoco é 
afirmar que o advento das TIC demanda um novo currículo. Mas da imersão 
na cultura contemporânea, entremeada pelos conceitos do modus vivendi 
da sociedade em rede, conectada, com suas contradições, valores e 
marcada pelo digital, é que emergem novas relações pedagógicas. O 
terceiro equívoco é o de desconsiderar que o currículo é uma construção 
social permanente e por isso demanda um refazer contínuo do que se deve 
aprender e como se precisa aprender; do que e como se precisa ensinar, à 
luz de valores humanos – e não apenas para um utilitarismo imediatista. 
Tais redefinições curriculares passam por redefinições de caráter social e 
político e não tecnológico ou economicista. 

Acerca deste posicionamento do currículo sobre as TDIC ou destas sobre o 

currículo - prevalência de um sobre outro -, podemos trazer também a colaboração 

de Almeida e Silva (2011, p. 8): 

Integrar as TDIC com o currículo significa que essas tecnologias passam a 
compor o currículo, que as engloba aos seus demais componentes e assim 
não se trata de ter as tecnologias como um apêndice ou algo tangencial ao 
currículo e sim de buscar a integração transversal das competências no 
domínio das TDIC com o currículo, pois este é o orientador das ações de 
uso das tecnologias. 

Aqui, quando se precisa reconhecer a evidência e importância da inserção 

das TDIC no contexto escolar, mas ao mesmo tempo, ter-se o cuidado para lançar 

sobre este fenômeno um olhar crítico - mas sem ser cético - e contextualizado, pode-

se recorrer ao conceito de Web Currículo, que se evidencia como “a constituição de 

um currículo que é reconstruído por meio da web e demais propriedades inerentes 

às TDIC”, conforme Almeida e Silva (2011, p. 8). 

Esses equívocos ou essas armadilhas, e o próprio conceito de Web Currículo, 

só se colocam ao nosso tempo e ao nosso contato por fazerem parte da nossa 

época e do nosso meio. Estamos todos vivendo nesse tempo de inovações, de 

imersões nas tecnologias ou na internet. E é justamente por esta característica que 

se chega ao que se pode chamar de cultura digital, que para Silva (2013, p. 125) 
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pode ser considerada, numa primeira aproximação de definição como: “[...] a 

apropriação social e coletiva dos instrumentos tecnológicos é uma característica da 

cultura digital”. 

Esta mesma autora continua, completando sua aproximação conceitual para a 

Cultura Digital, argumentando que: “A cultura digital não é conceituada pelo 

determinismo tecnológico, mas emerge como consequência do uso e da apropriação 

social das tecnologias digitais de informação e comunicação no dia a dia” (SILVA, 

2013, p. 125).  

Castells (2013) também traz um componente importante da cultura digital 

quando trata do papel da internet e da comunicação sem fio na sociedade e nos 

movimentos sociais atuais, que estão em rede. Este autor coloca uma característica 

muito importante na cultura digital - do qual todos esses movimentos sociais em 

redes fazem parte -, e que trará impacto no ambiente escolar86: a cultura da 

autonomia. 

Diz o autor que  

[...] há uma conexão fundamental, mais profunda, entre a internet e os 
movimentos sociais em rede: eles comungam de uma cultura específica, a 
cultura da autonomia, a matriz cultura básica das sociedades 
contemporâneas. [...]. Nos bastidores desse processo de mudança social 
está a transformação cultural de nossas sociedades. (CASTELLS, 2013, p. 
171). 

Nesta perspectiva, compondo este cenário, muito embrincado nessa cultura 

digital, chega-se a outro conceito que invade nosso cotidiano e o cotidiano de 

nossas escolas e, assim, integra-se aos nossos currículos e, sobretudo, com 

potencial impacto no processo expansionista da educação, qual seja: o conceito de 

mobilidade. 

 

 

 

______________ 
86 O termo escolar aqui se refere a qualquer ambiente educacional formal ou não formal, seja escola, 
universidades, cursos livres entre outros. 



153 

As possibilidades trazidas pelos diversos recursos tecnológicos e suas 

conexões e conectividades nos conduzem à mobilidade87. Quase não há mais como 

falar sobre espaço físico e espaço digital. Agora se fala em espaços híbridos, que 

conforme Santaella (2010) caracterizam-se pela existência de uma conexão 

contínua, pela mobilidade. E segue esta autora, dizendo que: 

Na medida em que a comunicação entre as pessoas e a conexão com a 
internet começaram a se desprender dos filamentos de suas âncoras 
geográficas — modems, cabos e desktops — espaços públicos, ruas, 
parques, todo o ambiente urbano foram adquirindo um novo desenho que 
resulta da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à 
informação enquanto a vida vai acontecendo. Assim, este segundo estágio 
da quinta geração de tecnologias comunicacionais, o da conexão contínua, 
é constituído por uma rede móvel de pessoas e de tecnologias nômades 
que operam em espaços físicos não contíguos. Para fazer parte desse 
espaço, um nó (ou seja, uma pessoa) não precisa compartilhar o mesmo 
espaço geográfico com outros nós da rede móvel, pois trata-se de um 
espaço que Souza e Silva (2006) chama de espaço híbrido. (SANTAELLA, 
2010, p. 19). 

Sobre a mobilidade, mais do que o esforço em tentar conceituá-la, deve-se 

atentar para suas características marcantes e que a ligam à educação. Silva (2013, 

p. 126) caminha nessa direção: 

A mobilidade tem diversas características: a tecnológica, que permite a 
utilização de um dispositivo em diferentes localidades, e a de conteúdo, que 
diz respeito à informação, ao lugar onde ela pode ser produzida, não 
importando o fato em si, mas a capacidade de ser distribuída, compartilhada 
e acessada por um ou por muitos. Trata-se também da utilização dos 
dispositivos em deslocamento, como o uso dos aparelhos celulares, e 
igualmente com os computadores portáteis. A mobilidade e a apropriação 
social e coletiva dos dispositivos móveis são também uma característica da 
cultura digital. 

Aqui já se nota a aproximação entre mobilidade e educação no que diz 

respeito à sua capacidade de distribuição, de promover condições de acesso 

ampliado às informações e conteúdos. Contudo, há que se destacar que a 
______________ 
87 Sobre as tecnologias móveis, ferramental necessário ao ambiente de mobilidade, veja-se o que 
Moran (2013, p. 58-59) acrescenta: “As tecnologias, bem utilizadas, facilitam a interaprendizagem, a 
pesquisa em grupo, a troca de resultados [...]. As tecnologias móveis abrem os horizontes do mundo, 
as janelas da escola para a vida, a comunicação com múltiplos grupos por afinidade, 
independentemente de onde cada um esteja. As redes sociais hiperbolizam as trocas, a exposição, a 
publicação, a comunicação. Há um pulsar virtual muito rico e incessante, que estimula e dificulta, 
facilita e complica. Tudo está no virtual, tudo fica registrado, tudo pode ser compartilhado: o 
interessante, o problemático e o banal”. 
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integração entre mobilidade e educação deve ser entendida a partir da visão crítica 

sobre a cultura digital.  

Na mobilidade, o usuário é consumidor de conteúdos, mas pode ser também 

produtor, autor deste conteúdo. Mais uma vez podemos nos remeter às práticas 

ligadas às experiências em redes de aprendizagem, trabalho colaborativo em rede, 

produção de conteúdo, abertura e disponibilização de conteúdos, etc. 

Estamos, mais uma vez, nos aproximando de outro conceito, de potencial 

estratégico, estritamente ligado ao processo de expansão e internacionalização da 

educação: a aprendizagem móvel. 

Para Rosa e Azenha (2015, p. 2), a aprendizagem móvel pode ser definida 

como “a promoção da aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar, por meio 

do uso de tecnologias móveis, apropriadas pelo sujeito da ação”. Mas, ao mesmo 

tempo, atentam para o fato de que “Para torná-la possível, no contexto da educação 

formal, os requisitos são: a disponibilidade de infraestrutura, de conteúdo digital e de 

recursos humanos capacitados, conjuntamente, e um arranjo de política de uso 

guiado das TIC nas escolas” (ROSA e AZENHA, 2015, p. 2) 88. 

Contudo, é importante destacar, como fizeram Rosa e Azenha (2015), que o 

trabalho com a aprendizagem móvel precisa, necessariamente, distanciar-se do 

conceito de informatização escolar dos anos 1990, onde o foco centrava-se no 

processo, qual seja, o de inserir os computadores na escola.  

Tampouco podemos, em se tratando de trabalhar com aprendizagem móvel, 

caminhar na direção do ideário das TDIC na educação, que, na mesma linha do 

anterior, tem como objetivo o foco no processo: integrar as TDIC e a educação e, no 

limite, proporcionar o seu uso com fins pedagógicos (ROSA e AZENHA, 2015). Ao 

contrário, a aprendizagem móvel deve centrar seu foco no resultado, ou seja, na 

aprendizagem. 

______________ 
88 Sobre uma das consequências do processo de uso das TDIC na educação, nomeadamente, na 
aprendizagem móvel, vale a pena destacar uma observação sobre “As TIC como fator de 
desigualdade”, segundo Rosa e Azenha (2015). Veja-se: “No Brasil, tendo em vista que o acesso às 
TIC, em especial às tecnologias móveis, está crescendo consistentemente na população, o limitado 
uso das tecnologias para aprendizagem nas escolas pode ser entendido como um fator que contribui 
para o aumento da desigualdade a longo prazo. Na medida em que classes sociais mais altas estão 
tendo suporte de suas instituições escolares para apropriar-se das TIC em seu cotidiano para 
diferentes propósitos, desconsiderar o potencial dessas ferramentas para aprendizagem dos que 
frequentam a escola pública é delegar aos próprios estudantes a tarefa de atualizar-se, além de 
deixar de considerar as consequências dessa ação no contexto futuro, da restrição de capacidades 
cognitivas associadas ao uso da internet, como o letramento informacional, foto-visual, de reprodução 
e ramificação (ESHET-ALKALAI, 2008)” (ROSA e AZENHA, 2015, p. 131). 
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Completam este entendimento Rosa e Azenha (2015, p. 61), numa espécie 

de retomada às “armadilhas”89: 

Não se trata, assim, de ter as TIC como meio para a aprendizagem, mas 
como parte integrada dela. As tecnologias digitais não se tornam invisíveis, 
para deixar inalteradas as práticas atuais, nem se tornam o centro, para 
diminuir a importância das práticas pedagógicas. As tecnologias digitais 
tornam-se um fator de mudança dos processos de ensino-aprendizagem. 

Mas por se tratar de uma ação que para ser implementada como uma política 

pública efetiva precisa ser planejada e executada por uma equipe de profissionais 

multidisciplinares, com visão de médio e longo prazo, no Brasil vem passando por 

determinadas dificuldades de implementação. 

Rosa e Azenha (2015, p. 149-150) destacam alguns aspectos considerados 

estruturantes para implementação destas ações, mas que em função de suas 

complexidades transformaram-se em complicadores: 

I. Dificuldade de planejamento e visão de médio (quatro anos) e longo prazo 

(mais de quatro anos) em todos os níveis de governo; 

II. Quadro de constante descontinuidade, mesmo no decorrer da mesma gestão 

ou partido; 

III. Limitado aproveitamento, tanto da experiência acumulada dos técnicos do 

governo federal, como da capacidade institucional do MEC, para auxiliar 

governos locais a criar planos que sustentem políticas de aprendizagem 

móvel consistentes e que viabilizem o monitoramento de suas ações; 

IV. Planos de implantação das TIC não priorizados frente a outras demandas 

prementes da educação, com baixa consideração ao quadro de contribuição 

para o aumento da desigualdade; 

V. Trajetórias de políticas definidas por contingência resultante de arranjos 

institucionais que estimulam respostas de governos locais a ações do 

governo federal sem envolver todos os pilares necessários e sem 

planejamento de longo prazo; 

VI. Divergência entre ação política (estímulo) e resultado esperado (resposta): 

distribuição de equipamentos calcada em políticas de recursos humanos, com 

expectativa de que a melhora da autoestima de alunos e educadores 
______________ 
89 Cf. Almeida e Silva (2014). 
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incorrerá diretamente em uso dos equipamentos para fins pedagógicos e 

melhora de aprendizagem; 

VII. Uso das TIC para fins de gestão e monitoramento ainda limitado a poucas 

redes de ensino; 

VIII. Baixa percepção dos problemas de gestão das políticas públicas de 

aprendizagem móvel e consequente responsabilização das escolas e dos 

professores pelo não uso das TIC; 

IX. Escolas parcialmente equipadas e com internet de baixa velocidade; 

X. Poucos educadores sensibilizados e com apropriação tecnológica para uso 

dos equipamentos disponíveis nas escolas. 

 

Vale a pena destacá-las aqui, mesmo sem um aprofundamento em cada uma 

delas, por se entender que o enfrentamento dos pontos e das dificuldades 

levantadas constituem-se em ações estratégicas para o progresso do projeto de 

expansão da educação no espaço do MERCOSUL, nomeadamente da educação 

superior, uma vez que o fomento às ações que promovam a educação e mobilidade 

e as questões afetas à aprendizagem móvel tem potencial colaborativo no processo 

expansionista e na discussão sobre o processo de estabelecimento de bases 

curriculares transnacionais. 

Avançando nesta discussão, para a UNESCO (2014, p. 8), a aprendizagem 

móvel 

[...] envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação 
com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), a fim de 
permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. A 
aprendizagem pode ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar 
aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras 
pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala de aula. A aprendizagem 
móvel também abrange esforços em apoio a metas educacionais amplas, 
como a administração eficaz de sistemas escolares e a melhor 
comunicação entre escolas e famílias. 

O documento da UNESCO denominado “Diretrizes de políticas da UNESCO 

para a aprendizagem móvel”, UNESCO (2014), carrega a clara mensagem desta 

organização de que ela acredita que as tecnologias móveis têm potencial evidente 

para ampliar e para enriquecer as oportunidades educacionais de estudantes em 

diversos ambientes, sejam estes nas escolas ou fora delas. 
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Nestas diretrizes - voltadas a auxiliar os formuladores de políticas públicas a 

entenderem melhor o que é aprendizagem móvel e como seus benefícios podem ser 

usados para fazer avançar o progresso em direção à universalização da educação 

(UNESCO, 2014) - são apresentados benefícios que podem ser trazidos com a 

aplicação dos conceitos e das metodologias próprias da aprendizagem móvel. O 

documento faz o seguinte destaque: 

Embora a tecnologia móvel não seja nem nunca venha a ser uma panaceia 
educacional, ela é uma ferramenta poderosa e frequentemente esquecida – 
entre outras ferramentas –, que pode dar apoio à educação de formas 
impossíveis anteriormente. (UNESCO, 2014, p. 10). 

Abaixo seguem os benefícios, segundo a UNESCO (2014), ponto a ponto: 

• Expandir o alcance e a equidade da educação: hoje, as tecnologias móveis 

são comuns, mesmo em áreas onde escolas, livros e computadores são 

escassos. À medida que o preço dos telefones celulares vai diminuindo, 

provavelmente, cada vez mais pessoas adquirem aparelhos móveis e 

aprendem a usá-los, inclusive aquelas que vivem em áreas mais vulneráveis; 

• Facilitar a aprendizagem individualizada: como os aparelhos móveis 

geralmente são de propriedade dos usuários, que podem personalizá-los e 

levá-los consigo durante todo o dia, eles possibilitam a personalização e o 

compartilhamento com terceiros, de uma forma que as tecnologias fixas não 

são capazes; 

• Fornecer retorno e avaliação imediatos: vários projetos demonstraram que as 

tecnologias móveis podem racionalizar e simplificar avaliações, assim como 

fornecer indicadores de progresso mais imediatos para alunos e professores; 

• Permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar: como as 

pessoas, na maior parte do tempo, levam consigo aparelhos móveis, a 

aprendizagem pode ocorrer em momentos e locais que antes não eram 

propícios à educação; 

• Assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula: as pesquisas da 

UNESCO revelaram que os aparelhos móveis podem auxiliar os instrutores a 

usar o tempo de aula de forma mais efetiva. Quando os estudantes utilizam 

as tecnologias móveis para completar tarefas passivas ou de memória, como 
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ouvir uma aula expositiva ou decorar informações em casa, eles têm mais 

tempo para discutir ideias, compartilhar interpretações alternativas, trabalhar 

em grupo e participar de atividades de laboratório, na escola ou em outros 

centros de aprendizagem; 

• Criar novas comunidades de estudantes: geralmente, os aparelhos móveis 

são utilizados para criar comunidades de estudantes onde elas não existiam; 

• Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula: historicamente, a educação 

formal foi confinada às quatro paredes da sala de aula, ao passo que os 

aparelhos móveis podem transferir a aprendizagem para ambientes que 

maximizam a compreensão; 

• Criar uma ponte entre a aprendizagem formal e a não formal: os aparelhos 

móveis facilitam a aprendizagem, ao superar os limites entre a aprendizagem 

formal e a não formal. Ao utilizar um aparelho móvel, os estudantes podem 

facilmente acessar materiais suplementares, a fim de esclarecer ideias 

introduzidas por um instrutor na sala de aula; 

• Minimizar a interrupção educacional em áreas de conflito e desastre: 

geralmente, o conserto da infraestrutura móvel, depois de um desastre ou de 

um conflito, é mais fácil e rápido do que o de qualquer outra infraestrutura, 

como estradas e escolas; assim, a aprendizagem móvel é especialmente 

indicada para estudantes em áreas em situação de pós-crise; 

• Auxiliar estudantes com deficiências: graças à integração de tecnologias de 

edição de texto, transcrição de voz, localização e de texto por meio da fala, os 

aparelhos móveis podem melhorar a aprendizagem de estudantes com 

deficiências físicas, sem fazer distinção entre comunidades com muito ou 

pouco recurso; 

• Melhorar a comunicação e a administração: geralmente, as mensagens 

enviadas por aparelhos móveis são mais rápidas, confiáveis, eficientes e 

baratas do que por canais alternativos de comunicação. Por isso, estudantes 

e educadores as utilizam cada vez mais para facilitar a troca de informações; 

• Melhorar a relação custo-eficiência: quando se comparam os custos de 

recursos educacionais, as tecnologias móveis podem se mostrar um bom 

negócio. 
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Após esta extensa lista de potenciais benefícios, o documento continua 

elencando uma série de recomendações de diretrizes voltadas aos formuladores de 

políticas públicas com vistas a auxiliar o processo de expansão da utilização da 

aprendizagem móvel. Contudo, o que interessa é observar que esta tendência tem 

lastro e realmente, com adaptações – que o próprio documento salienta serem 

importantes e necessárias – pode ser um caminho estratégico a se seguir neste 

processo de expansão educacional, nomeadamente do ensino superior, no 

MERCOSUL e para além dele. 

Ademais, esta vertente da aprendizagem móvel, como aponta Silva (2013, p. 

128), vem da evolução do e-learning, ou seja, da educação a distância. Veja-se a 

contribuição desta autora neste âmbito: 

Keegan (2002), um dos precursores na investigação sobre mobilidade e 
educação, identificou e analisou, no ano de 2001, trinta exemplos de uso de 
dispositivos móveis na educação; o termo empregado pelo autor e seus 
colaboradores para este uso foi mobile-learning ou m-learning. O autor 
aponta em seus estudos a evolução do e-learning (eletronic learning, ou 
aprendizagem por meios eletrônicos) para o m-learning, tendo ambos se 
originado na educação a distância. 

Para Silva (2013), o m-learning (mobile learning), como também é chamada a 

integração entre mobilidade e educação,  

[...] não se refere unicamente ao acesso a conteúdos “a qualquer hora” e 
“em qualquer local” e em deslocamento por alunos e professores, como o 
acesso a materiais digitais educacionais, informações, notícias, mas 
envolve também interação, colaboração, aulas on-line, pesquisas, 
publicações etc., distribuídas nas redes, nos ambientes educacionais em 
formatos e mídias diversos. A educação com mobilidade deve considerar, 
inclusive, o contexto do aluno e do professor e suas implicações, e não se 
deve confundir que alunos e professores estejam disponíveis o tempo todo 
em todos os locais. (SILVA, 2013, p. 129). 

Fica evidente que a mobilidade na educação faz aproximar os agentes que 

compõem o ambiente escolar, diminui espaços e pode fazer romper barreiras 

comunicacionais existentes entre a escola e as famílias, entre os professores e os 

alunos, entre alunos e alunos e entre professores e professores. 

Também Schlunzen Junior, Costa, Knuppel e Vidal (2015) fazem 

considerações acerca das facilidades, mas sobretudo, das mudanças necessárias 
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na escola e nos currículos em função do aumento de acesso à informação e os 

impactos dessas, nomeadamente, na educação superior: 

O acesso universal à informação por meio das redes de computadores 
coloca nas mãos dos estudantes dados de qualquer natureza, com uma 
qualidade muito superior quando comparada a outros meios comumente 
empregados. Esse cenário põe em xeque um sistema educacional centrado 
na informação e que sobrevivia até então graças aos limites que se tinha 
em relação às tecnologias, uma vez que o estudante, para ter acesso a 
elas, dependia quase que exclusivamente dos recursos tecnológicos da 
escola ou da IES. O surgimento das tecnologias móveis derrubou essa 
situação e deu origem a novos desafios para o professor e para os 
estudantes. (SCHLUNZEN JUNIOR, COSTA, KNUPPEL e VIDAL, 2015, p. 
11). 

Tais autores - Schlunzen Junior, Costa, Knuppel e Vidal (2015) - fazem estas 

considerações para tratarem do impacto do uso das tecnologias móveis na 

educação superior, e para isso utilizam-se do exemplo da integração destas 

tecnologias, e também das demais tecnologias aplicação à educação, referindo-se 

ao ensino híbrido. Os autores defendem o protagonismo do professor, aliado às 

tecnologias, nesse processo: 

As tecnologias digitais ampliam as habilidades cognitivas, motoras e 
sensoriais. Nessa premissa, se elas potencializam nossas capacidades, por 
que não empregá-las em ambientes de aprendizagem? Limitar o processo 
educacional à figura única do professor é perpetuar uma realidade que teria 
algum sentido em um tempo muito distante, uma vez que hoje é possível 
encontrar a informação em vários meios digitais e com qualidade. [...] 
Defende-se uma educação que deve continuar tendo o professor como o 
orquestrador do processo, mas aliado ao uso das tecnologias digitais, da 
combinação do presencial com o virtual, conduzindo a uma educação 
híbrida (GARRISON; VAUGHAN, 2008) que combina a competência 
docente com as potencialidades do digital. Empreender ações para uma 
educação híbrida implica fazer com que o professor se desprenda de 
modelos pedagógicos centrados em sua pessoa, limitados ao espaço e ao 
tempo da sala de aula. Significa uma oportunidade para o docente refletir 
sobre o próprio conceito de aula, como se dá a sua interação com os 
estudantes, de que maneira ocorre o aprendizado e como este pode ser 
avaliado. Nessa direção, a educação híbrida conduz o professor a definir 
um novo planejamento de atividades que não mais considera a sua 
presença física e a do estudante, mas pensarem como podem construir 
ambientes de aprendizado significativos e contextualizados independentes 
da relação espaço e tempo. (SCHLUNZEN JUNIOR, COSTA, KNUPPEL e 
VIDAL, 2015, p. 11). 
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 E seguem Schlunzen Junior, Costa, Knuppel e Vidal (2015, p. 11), trazendo 

ponderações acerca da educação híbrida, nomeadamente, no ensino superior, e a 

sua característica de trabalho vinculado à integração das TDIC nos currículos: 

[...] acreditar em uma educação híbrida é desenvolver uma nova perspectiva 
de educação centrada no humano, que abra possibilidades para uma 
educação permeada por tecnologias, possibilitando novas perspectivas, 
como ocorre nos demais setores da sociedade, considerando um mundo em 
que se deve aprender continuamente, ao longo da vida, com independência 
para encontrar materiais e diferentes fontes de informação e de 
conhecimento. Esse breve cenário remete a uma educação superior que 
alia as competências em ensino, pesquisa e extensão na construção de 
uma academia que deverá ter sua capacidade expandida e democratizada 
mediante uma formação mais flexível e inclusiva. [...]. Nessa concepção, 
têm-se promissoras esperanças de uma educação superior que alia 
qualidade a novas formas de ensinar e de aprender. 

Nesta perspectiva, empoderam-se alunos, professores, pais, comunidade. 

Ganham voz e passam de atores (passivos) a agentes (ativos). De consumidores a 

produtores e autores num processo de apropriação dos recursos tecnológicos. 

Castells (2013) traz este mesmo entendimento, e completa, utilizando sua análise 

sobre movimentos sociais em rede e o movimento cultural no qual estão inseridos: 

Os movimentos sociais em rede, como todos os movimentos sociais da 
história, trazem a marca de sua sociedade. São amplamente constituídos de 
indivíduos que convivem confortavelmente com as tecnologias digitais no 
mundo híbrido da realidade virtual. seus valores, objetivos e estilo 
organizacional referem-se diretamente à cultura da autonomia que 
caracteriza as novas gerações de um novo século. Não poderiam existir 
sem a internet. Mas seu significado é muito mais profundo. Eles são 
talhados para o papel de agentes da mudança na sociedade em rede90, 
num contraste agudo com as instituições políticas obsoletas de uma 
estrutura social historicamente superada. (CASTELLS, 2013, p. 174-175). 

Almeida e Silva (2014, p. 1240) corroboram esse entendimento, sobretudo no 

que diz respeito à possibilidade de dar voz aos agentes da mudança e de seu papel 

destacado como autor: 

______________ 
90 Grifo nosso. 
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A integração das tecnologias ao currículo, nesse contexto, amplia as 
possibilidades de dar voz ao professor e ao aluno e, por meio da expressão 
de suas vozes, permite sua autoria e seu empoderamento. Trata-se, 
portanto, de democratizar o acesso e oportunizar o processo de apropriação 
social da tecnologia e seu uso inovador pela escola. 

E seguem, agora destacando a necessidade de realização de mudança no 

currículo, mudança esta que comporte a nova perspectiva de integração do currículo 

à cultura digital, da qual as instituições de ensino são parte ativa: 

Não se trata, portanto, de assentar uma inovação, as tecnologias ou a 
conexão às redes de computadores na escola. Trata-se de uma mudança 
no currículo, integrando-o à cultura – agora digital, ao debate sobre os 
impactos dessa cultura no cotidiano, na formação das identidades dos 
educandos e educadores, nas características sociais e políticas que 
imprimem nos níveis locais e globais, no empoderamento dos sujeitos da 
educação e no compromisso com a qualidade social da educação. 
(ALMEIDA e SILVA, 2014, p. 1240). 

Nesse cenário, onde se evidenciam mudanças de papéis, limites, funções e 

responsabilidades no interior das instituições de ensino, claramente tais alterações 

alteram as concepções e o processo de elaboração e reelaboração de propostas 

curriculares. Conforme Schlunzen Junior (2013, p. 115-116): 

As tecnologias são catalizadoras de mudanças e é inevitável que o seu uso 
necessariamente passe pela mudança de metodologias, de práticas e de 
cultura. [...]. Empregar tecnologias nos ambientes de aprendizagem no 
Ensino Superior é estabelecer uma estreita relação entre novas práticas, 
novos recursos e nova cultura acadêmica. Por conseguinte, as mudanças 
que ocorrerão na universidade presencial passarão impreterivelmente pela 
universidade a distância ou universidade on-line, o que dá à educação on-
line uma importância significativa pelo seu movimento transformador. 

Nesse cenário, o currículo que conforme Sacristán (1999, p. 61) “é a ligação 

entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre o conhecimento 

e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e 

aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições”, naturalmente 

sofrerá ressignificações. 

Incluindo a questão das novas tecnologias nessa discussão, Sacristán (2013) 

destaca o currículo como espaço de formação e construção de conhecimento 

necessário para o mundo do trabalho. Este papel ganha destaque quando se 
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incorpora a essa questão a construção/aquisição de competências tecnológicas, 

mesmo que nesse campo a problemática seja mais ampla do que simplesmente 

adotar ou não tais tecnologias na escola. O currículo deve ser motor de aquisição de 

novos hábitos e de mudança de cenários. 

O currículo também passa a ser (re)definido em função do aumento das 

possibilidades pedagógicas que a utilização das novas tecnologias aplicadas à 

educação trazem para a escola e para o currículo91. Diz o autor: 

[...] deparamo-nos com o fato de que estamos diante de um novo contexto e 
um novo texto para a educação, o qual incidirá nas propriedades que 
orientam a prática educativa, nos métodos de desenvolvê-la, assim como 
nos modelos de organização de ensino nos níveis macro, médio e micro. 
(SACRISTÁN, 2013, p. 157). 

Esse cenário - o da sociedade do conhecimento - pressupõe uma nova 

cultura e assim, considerando o currículo uma construção cultural não neutra, há 

que se tratar de se discutir um novo currículo. 

Nesse sentido destaca-se, conforme Almeida e Valente (2011, p. 29), que: 

[...] o currículo efetivo é aquele construído na prática pedagógica resultante 
do trabalho entre professor e alunos na sala de aula, onde estão envolvidos 
tanto os conhecimentos científicos como os elementos simbólicos culturais, 
os saberes da prática docente, as práticas sociais de comunicação, as 
técnicas e os artefatos. É importante ir além dessas visões ingênuas e 
considerar que as mídias e tecnologias interferem nos modos de se 
expressar, se relacionar, ser e estar no mundo, produzir cultura, transformar 
a vida e desenvolver o currículo. 

Importante também trazer outra definição de currículo que leva em conta a 

importância do processo de sua organização e reorganização, tendo em conta que 

este processo não se dá sem influências ideológicas, sejam estas econômicas, 

sociais ou políticas. Assim, veja-se como Casali (2014, p. 15), ao definir o que é 

______________ 
91 Acerca da utilização das tecnologias em ambientes de aprendizagem, nomeadamente no âmbito do 
ensino superior, veja- se o que Schlunzen Junior (2013, p. 115) tem a contribuir: “Uma instituição que 
utiliza com eficiência as tecnologias em ambientes de aprendizagem é, fundamentalmente, uma 
organização que investe na implantação de uma cultura do fomento a novas práticas pedagógicas. O 
uso das tecnologias passa por esse processo e se torna consequência de uma mudança de postura 
dos educadores, que passam a compreender o potencial tecnológico para a construção de ricos 
ambientes de aprendizagem”. 
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currículo, agrega a este a necessidade de um entendimento amplo, tornando-o mais 

crítico e, até mesmo, autocrítico em sua constante reorganização: 

Currículo é “Um percurso e experiência de formação que faz numa prática 
social de ensino – aprendizagem, de ensino e pesquisa, que implica todos 
os sujeitos vinculados direta ou indiretamente à instituição educacional, que 
inclui vivências subjetivas e sociais, conhecimentos e atividades, em que se 
manejam conteúdos e processos disciplinares e interdisciplinares, em 
realizações teóricas e práticas, explicitas e implícitas, didáticas e 
organizacionais, sistêmicas e subjetivas, cognitivas, emocionais e 
comportamentais, endógenas e exógenas, éticas e estéticas, instituídas e 
instituintes, conservadoras e inovadoras, interativas, integradas, em 
ambiente de inovações tecnológicas, que tem como objetivo (e se faz por 
meio de) a construção da autonomia dos sujeitos implicados, no mundo das 
suas subjetividades, diferenças, culturas, trabalho e cidadania”. (CASALI, 
2013, p. 15). 

E ainda sobre o currículo e sua centralidade nesse processo, veja-se como se 

posiciona Young (2014, p. 197): 

Os currículos são a forma desse conhecimento educacional especializado e 
costumam definir o tipo de educação recebida pelas pessoas. Precisamos 
entender os currículos como formas de conhecimento especializado para 
podermos desenvolver currículos melhores e ampliar as oportunidades de 
aprendizado. É esse tipo de meta que dá sentido à teoria do currículo [...]. 

Nesse ambiente de cultura digital, mobilidade, aprendizagem móvel, 

alterações curriculares, inovação e abertura é que talvez seja um espaço rico para o 

fomento dos processos de utilização das TDIC aplicadas à educação - e entre um 

desses processos a expansão dos cursos a distância -, num movimento a favor da 

expansão da oferta da educação superior, tanto em termos de expansão interna 

(nacionais) quanto transfronteiriça. 

A articulação entre os cursos em EaD e o currículo dos vários demandantes 

de formação (engenharias, tecnologias, artes, formação de professores, ou biologia 

ou comércio) passa pela costura no âmbito da cultura digital. A ampla demanda dos 

cursos EaD atravessa duas variáveis: a formação ampla, rápida - mas de qualidade - 

e de caráter focal por meio das tecnologias e a formação para a cultura digital. Essa 

se consubstancia, sobretudo, na apropriação de novas linguagens, pela ampliação 

da participação em redes mundiais, pela formação de habilidades para mudança 

rápida de tecnologias e valores. 
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Mas a cultura digital não existe solta, como um valor etéreo e sem conteúdos. 

Os conteúdos da cultura, do conhecimento humano e de valores éticos específicos 

são sempre enunciados e vividos. Nossa perspectiva é que seus conteúdos não 

sejam apenas dados pelo mercado, mas pelos projetos políticos das nações, com 

base no respeito ao contexto de cultura e valores latino-americanos, para o caso da 

expansão no MERCOSUL. 

É aqui que os conteúdos curriculares nacionais (ALMEIDA e FRANCO, 2014) 

e de integração internacionais marcam suas posições: como articuladores dos 

programas de formação. Tais debates originadores das políticas curriculares se 

darão no diálogo entre nações e na internacionalização dos seus propósitos. 

Todas estas alterações e as discussões inerentes e necessárias às suas 

implementações ganham destaque e importância neste ambiente de expansão e 

internacionalização da educação brasileira no âmbito do MERCOSUL e do próprio 

processo de expansão da educação latino-americana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das questões que motivaram o desenvolvimento deste trabalho foi 

demonstrar que a integração das TDIC ao currículo pode constituir-se como 

elemento formativo e motor para o desenvolvimento e unidade cultural e social dos 

países do MERCOSUL, tendo em vista o processo corrente de expansão da 

educação superior. 

Para alcançar este objetivo foi necessário percorrer outros caminhos que 

tinham o propósito de: a) apontar as possibilidades de contribuições advindas da 

utilização de TDIC para processo expansionista da educação superior; b) analisar o 

processo de expansão da educação superior no Brasil e o processo de expansão da 

educação superior no MERCOSUL e, ainda c) demonstrar que uma proposta 

curricular transnacional comum, se construída coletivamente entre as nações 

envolvidas, serve de base para o processo de expansão da educação superior no 

âmbito dos países membros do MERCOSUL. 

O aumento da oferta de educação superior é um processo claramente 

apoiado e realizado pelos governos em diversos países. Esse fenômeno tem a ver 

com o aumento do grau de exigência dos processos de democratização dos países 

em busca da escolarização das populações que ascendem cada vez mais a graus 

maiores de participação social, mas também se relaciona com o desenvolvimento da 

economia e com a procura necessária por qualificação profissional, que tem se 

tornado, de igual modo, uma exigência crescente de novas modalidades de 

trabalhos e de partilha dos bens culturais.  

Realizar esta expansão da educação superior, fomentando ao mesmo tempo 

os processos de integração transnacionais, contribui para o combate às 

desigualdades regionais de todas as ordens. 

Como no processo de integração educacional acontecido na Europa, por 

intermédio do Processo de Bolonha, vemos acontecer no âmbito da América do Sul 

processo reverberado pelo Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), que vem 

organizando e dirigindo esforços na condução deste projeto.  

Neste cenário de alargamento da oferta de educação superior, algumas 

medidas se fazem necessárias e já estão em curso, conduzidas pela SEM. Entre 

elas estão destacadas aqui a criação e a expansão de um processo de acreditação 
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internacional de cursos e o estímulo a um efetivo sistema de mobilidade estudantil. 

Tais políticas exigem a perspectiva, o debate e a construção coletiva de bases 

curriculares transnacionais.  

Entende-se que a integração das TDIC ao currículo tem papel destacado 

nesse processo de apoio à educação transnacional, por exemplo, com o aumento da 

oferta de vagas em cursos superiores de formação inicial ou continuada - no caso da 

utilização destas tecnologias na oferta de cursos a distância -, e ainda no apoio ao 

processo de mobilidade acadêmica.  

Uma experiência nesse campo, brevemente apresentada e contextualizada 

no capítulo três deste trabalho, foi a execução do Projeto ECO, que consiste na 

oferta consorciada de cursos de formação continuada com diferentes temáticas e 

diferentes cargas horárias. 

O Estado de São Paulo, por exemplo, desenvolveu uma plataforma 

colaborativa de formação de professores em cursos de especialização de 360h, em 

todas as áreas de conhecimento da Educação Básica, com ampla capacidade de 

atendimento (10.000 professores simultaneamente), que revela eficácia e baixíssimo 

índice de abandono. 

Para isso, há que se pensar em mecanismos - políticos, pedagógicos e 

administrativos - que atendam não somente às necessidades acadêmicas da 

educação superior presencial, mas também que se beneficie das especificidades da 

educação a distância.  

No campo da mobilidade acadêmica, cuja experiência institucionalizada no 

âmbito do MERCOSUL está sob o domínio do Programa MARCA – mesmo que 

incipiente, há que se fomentar as discussões sobre a experiência europeia do 

trabalho com a mobilidade virtual.  

O movimento nesta direção requererá esforços conjuntos para poder 

aproveitar esta potencialidade da evolução tecnológica aplicada à educação, assim 

como para a divulgação e adesão das instituições de ensino neste campo. Este 

avanço dependerá também de uma maior acreditação de cursos superiores no 

escopo de ação do Programa MARCA, que inicialmente encontra espaço apenas 

nos cursos de Agronomia, Arquitetura, Enfermagem, Engenharia, Medicina, 

Odontologia e Medicina Veterinária. 

No que diz respeito à importância do estabelecimento de uma base curricular 

transnacional comum, vê-se a necessidade de uma proposta concebida numa ampla 
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colaboração entre os países latino-americanos, a partir de uma plataforma básica de 

estudos, planejamentos, práticas e formação para a Educação. A esta plataforma 

básica pode dar-se o nome de bases curriculares transnacionais.  

Não se trata, exatamente, de propor um currículo para as escolas no âmbito 

do MERCOSUL ou mesmo da América Latina, mas de um currículo a partir do qual 

se permita planejar e operar programas estruturantes de formação, diálogo, debates. 

pesquisas, políticas de investimento e publicações para educadores, gestores e 

alunos entre os países.  

A estratégia é traçar uma base curricular transnacional que dê as macro-

diretrizes para as ações de cooperação na área de formação de gestores 

educadores dentro da perspectiva de mobilidade no escopo do MERCOSUL. Para 

isso pode-se potencializar, mediante ampliação da sua área de trabalho, o Programa 

MARCA. 

A mobilidade entre nossos gestores, professores e alunos não deve se apoiar 

em ações esparsas que se desmembram de programas de dados governos, em 

plataformas sem continuidade ou sem história. Por isso, os países membros do 

MERCOSUL podem desenvolver planejamento a médio e longo prazo para 

formação de seus quadros de educadores, pesquisadores, professores, gestores e 

alunos. 

A partir desta estratégia, pode-se partir para o estabelecimento das dinâmicas 

de formação, a serem realizadas em plataformas virtuais e tecnológicas de 

aprendizagem, dirigidas para temas da base curricular proposta. Assim, podem se 

desenhar estratégias de desenvolvimento de formação para o mundo de 

aprendizagens significativamente ricas, do trabalho humanizado e da cidadania 

latino americana coerente e culturalmente articulada. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem colaborativa representam, neste 

contexto, uma forma de potencializar, democratizar e de dar transparência aos 

múltiplos programas de formação oriundos das agendas propostas ou já 

desenvolvidas pelas nossas metrópoles. As redes abertas, os softwares livres e os 

Recursos Educacionais Abertos podem vir a ser os espaços deste trânsito 

educacional.  

Todo o trabalho de conceber as estruturas curriculares e as metodologias, 

financiamentos, titulações das formações podem ser objetos de decisões 

multilaterais no contexto do MERCOSUL, da UNASUL, das agências de pesquisa 
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como a CEPAL, a OEI, a UNESCO, entre outras. As universidades dos países são 

parceiras fundamentais na composição das estratégias de formação, fornecimento 

de quadros, de geração de pesquisas assim como de titulação em regime de 

cooperação. 

 Exemplos de desenvolvimento de plataformas colaborativas entre os países 

do Mercosul são os caminhos que já se traçam para a cooperação concreta e 

fundamentada como o Programa MSUR (Cidades Metropolitanas)92, promovido pela 

CEPAL, com vistas a formular proposições para uma nova agenda urbana 

estratégica, que incida nas agendas do MERCOSUL e, também, da UNASUL. As 

atividades resultantes de acordos bilaterais e gerais visam a organizar as análises 

dos desafios e encaminhar-lhes soluções construídas segundo metodologias 

participativas e consensuadas. 

Um segundo terreno fértil onde nascem cooperações de Latino América é o 

espaço das cidades educadoras do Mercosul (Mercocidades Educadoras). 

Levantamentos de características regionais, assim como espaços de 

complementaridade de esforços e investimentos já estão traçados neste programa 

de cooperação. Potencializar os empenhos já havidos na ordem de gestão e 

intercâmbios de formação docente e discente se revelam esperanças eficazes de 

curto e médio prazos. 

Todos esses projetos e todas estas ações não podem - sob pena de recaírem 

em erros e vícios passados -  nascer descolados do fomento à inovação educacional 

voltadas para práticas democráticas e solidárias, para que possam desta forma 

considerarem o trabalho com metodologias inovadoras, centradas para a formação 

cidadã pela e para a cultura digital. 

Nesse sentido, entende-se a importância de o trabalho colaborativo de 

governos, universidades e outras agências educativas, articularem formas de 

atendimento à educação com redes de conhecimento envolvendo as plataformas 

tecnológicas, colaborativas de formação e serviços solidários. Tais ações deverão 

contar com apoio de metodologias próprias da educação à distância, mas sobretudo, 

deverão contar com o estabelecimento de discussões e fomento de medidas que 

trabalhem na perspectiva da integração do uso das TDIC nas escolas. 

______________ 
92 Cf. mais informações em: <http://www.mercociudades.org/pt-br>. Acesso em: 7 nov. 2015. 
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Quanto às ações que derivam deste cenário, diversas são as possibilidades 

de trabalho em rede que se apresentam e que podem se caracterizar como 

potenciais agendas de trabalho entre os diversos agentes educativos e políticos. 

Recomenda-se a realização de cursos abertos à distância, no formato de MOOCs, 

com o intuito de realizar formações transnacionais. 

Nesse ambiente de conectividade e mobilidade, aprendizagem móvel e 

inovações curriculares é que se abre um espaço rico para a expansão dos 

processos formativos por meio da utilização das TICs integradas e em favor da 

expansão da oferta de uma educação transfronteiriça.  

É aqui que os conteúdos curriculares nacionais e de integração internacional 

marcam suas posições: como articuladores dos programas de formação. Tais 

debates originados das políticas curriculares se darão no diálogo entre nações e na 

internacionalização colaborativa dos seus propósitos apoiados pelo uso das TDIC. 

Contudo, ainda outras ações precisam ser tomadas e estimuladas, tanto no 

âmbito das políticas públicas nacionais e internacionais, como no campo da gestão 

administrativa e pedagógica das instituições de ensino. Este é um campo a ser 

explorado. A criação de programas curriculares transnacionais tende a vir a ser uma 

plataforma formativa de cooperação focada em políticas públicas apoiadas e 

induzidas por entidades da América Latina. 

Desta forma, para que se tenha expansão e integração educacional é 

necessário um trabalho conjunto realizado entre todas as partes - o Sistema 

Educacional do Mercosul, os governos nacionais, os organismos internacionais, as 

instituições de ensino e também os agentes representantes dos mercados de 

trabalho - envolvidas neste processo.  

Desta forma, as diversas e complexas questões que envolvem a educação 

universitária e a formação contínua de identidades e multiculturalidades em nossos 

países devem ser tratadas de maneira estratégica, democrática e humanamente 

criativa, na direção do estabelecimento de uma cultura de liberdade, de 

desenvolvimento humano sustentável, de paz e de justiça social na América Latina.  
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