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eso

Nos ltimos anos a ducao a istncia ()  a modalidade de 
ensino ue tem apresentado maior crescimento no cenrio da educao 
superior internacional. m todo o mundo o nmero de cursos e de 
matrículas em cursos superiores a distncia  tanto no níel de graduao 
uanto no de ps-graduao  em crescendo eponencialmente. s 
estatísticas relacionadas  epanso da  impressionam. m países 
emergentes como Cina e ndia por eemplo os uais tm inestido 
pesado na massi cação de seus sistemas de ensino superior, existem 
megauniersidades a distncia ue cegam a possuir mais de trs miles 
de estudantes matriculados. No caso do rasil o crescimento da  
comeou a ocorrer ao longo da ltima dcada tambm de orma massia. 
ntre 2003 e 2013 o nmero de matriculas e de cursos de graduao a 
distncia no país aumentou mais de 2.200 e 2.300 respectiamente. 
rente ao crescimento desta modalidade de ensino temos o objetio 
aui de analisar algumas tendncias nacionais e internacionais em 
. ara tanto utilizamos como recurso metodolgico a pesuisa 
bibliográ ca e documental.

aabras cae ducao a istncia nsino Superior endncias 
contemporneas. lobalizao.
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Contemporar trends in distance iger 
education in te orld and razil.

Abstract

n recent ears te distance education () appears as teacing 
mode it iger grot in te international iger education scene. 
orldide te number o courses and enrolment in distance iger 
education - bot undergraduate and postgraduate leel in - as gron 
eponentiall. e statistics related it te epansion o te  
are impressie. n tem countries emerging as Cina e ndia or 
eample tat ae inested muc in te oercroding o teir sstems 
o education upper tere is megauniersidades to distance coming to 
ae more tan tree million o students enrolled. n razil te  
grot began to occur in te last decade also massiel. eteen 2003 
and 2013 tuition and courses o undergraduate distance in te countr 
increased b 2200 and 2300 respectiel. ront grot presented 
b te distance our purpose learning is to analze some razilian and 
international trends in . 

eors ducation at istance iger education 
Contemporar trends lobalization.

troo

Desde o nal do século passado e o início do século XXI, a economia e o mercado 
de trabalo tm passado por mudanas radicais em níel mundial em irtude dos 
processos de globalizao. Vrios so os autores ue analisam a natureza e o impacto 
destas transormaes como por eemplo: ec (1) auman (1) Castells (2003 
2005) iddens (11 200) eld (2003) Santos (2002) dentre outros. e um modo em 
geral, estes autores de nem globalização como um conjunto de processos, os quais afetam 
a sociedade tanto em um níel macroestrutural uanto em um níel micro no plano 
de nossas aes e condutas sociais particulares. s processos globalizatrios tornaram o 
mundo um espao plano a medida em ue conectaram os indiíduos do mundo inteiro 
atras de redes digitais de comunicao eliminando as distncias espao-temporais 
ue os separaam. Conorme destaca Castells (2003) nunca antes da istria oue um 
nmero to grandes de pessoas conectadas em um mesmo espao.

ma das principais mudanas ocorridas no cenrio econmico internacional tem sido 
o crescimento eponencial de algumas regies emergentes do globo sobretudo na sia.  
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contribuição do Pací co-Ásia, por exemplo, para o PIB mundial, aumentou de 9,1% para 
22 nos ltimos 30 anos ( NN V 2013). lm disso na ltima 
dcada a economia dos países CS passou de 3 triles de dlares para 10 triles  
um acrscimo superior a 230 ( 201). al crescimento tem sido alaancado 
principalmente pela Cina país ue entre 1 e 200 apresentou taa de crescimento 
real do  de  ao ano (NNNN 2010). m 2015 a Cina passou a ser 
considerada a maior economia do planeta no ue concerne ao  real1 tendo superado 
os stados nidos o ual ocupou este posto simblico desde o trmino da Segunda uerra 
(S 201).

as as mudanas ocorridas na economia em decorrncia dos processos globalizatrios 
no se restringem apenas ao crescimento das naes emergentes. las esto relacionadas 
tambm aos noos e radicais padres de inoao tecnolgica: desenolimento de 
aparelos inteligentes (smart) como culos relgios teleisores impressoras 3 criao 
de noos euipamentos para os setores de produo da indstria desenolimento de 
alimentos geneticamente modi cados resistentes às pragas (insetos, fungos, vírus etc.); 
criao de noas tcnicas de cultio para garantir produo de alimentos em massa. 
En m, a inovação tecnológica, hoje, tornou-se uma ferramenta essencial para sustentar o 
crescimento econmico social e a competitiidade dos estados nacionais.

Desta forma, o mercado de trabalho atual necessita cada vez mais de pro ssionais 
altamente quali cados, criativos, com espírito de liderança e capazes de se adaptar às 
constantes mudanas ocorridas no campo das tecnologias. ossuir populao dotada com 
estas abilidades tornou-se ator decisio para o desenolimento nacional. 

stas mudanas impactam diretamente sobre o desenolimento do sistema 
educacional especialmente sobre a educao superior.  natureza de tais transormaes 
é tão drástica que, ao analisá-las, Altbach, Reisberg e Rumbley (2009) a rmam que o 
ensino superior global passa por uma reoluo acadmica. al reoluo consiste em uma 
série de desa os que se apresenta às universidades desde o nal do século XX, e que se 
aprofundaram no século XXI: massi cação do acesso à educação superior; inclusão dos 
grupos sociais istoricamente ecluídos da uniersidade como as parcelas mais pobres 
da populao os poos indígenas os negros etc. aumento da cooperao internacional 
entre os estados nacionais ormao de cidados conscientes e politicamente atios na 
ida pblica etc. ara lidar com estas demandas o modelo tradicional de uniersidade  
restrito a uma peuena elite intelectual  precisa ser radicalmente reormulado.

A lógica da massi cação da educação superior – talvez a maior demanda da sociedade 
global – iniciou-se no século passado, ao nal da segunda grande guerra. A essa época, 
a preocupao maior dos goernos nacionais era aumentar o nmero de agas nas 
uniersidades alargar a inraestrutura e aumentar o corpo docente (C S 
RUMBLEY, 2009). Hoje, o cenário global exige um novo modelo de massi cação, o qual, 
alm de atender a essas demandas precisa lidar com outras oriundas da sociedade do 

1   clculo do  real  realizado como se todos os países tiessem uma moeda comum sem intererncia 
das taas de cmbio. Se estas taas orem consideradas os stados nidos continuam a ser a maior 
economia do planeta j ue deido ao peso do dlar no mercado de cmbio a economia americana  
uase duas ezes maior do ue a economia cinesa.



268/ espacio abierto vol.25 nº3 (julio - septiembre, 2016):265-289

conecimento. orna-se cada ez mais eidente e necessrio o desenolimento de 
sistemas de ensino de massa, diversi cados, de qualidade, capazes de identi car e incluir 
aueles subgrupos sociais ue estieram istoricamente alijados da educao superior 
proporcionando-les maior mobilidade social.

A necessidade pela massi cação da formação universitária ocorre, justamente, em 
um momento economicamente instável, em que a educação superior tem cado cada vez 
mais cara. cerca dos stados nidos por eemplo o jornal The Economist publicou 
recentemente uma mancete intitulada Is college worth it? (A universidade vale a 
pena?). Segundo o teto o custo do ensino superior por aluno no país cresceu mais 
de cinco vezes a taxa da in ação desde 1983. Além disso, como o nanciamento estatal 
das uniersidades diminuiu cerca de 0 desde a dcada de 10 (CNS 2015) 
os estudantes eem-se obrigados a contrair imensas diidas estudantis para conseguir 

nanciar os estudos.2 endncia semelante ocorre tambm em outros países ( 
NN V 2013).

 neste cenrio de transormaes marcado por um lado pela necessidade de 
massi cação da educação superior e, por outro lado, pelo encarecimento desta, que a 
ducao Superior a istncia (S) tem apresentado crescimento eponencial em 
diersas partes do mundo nos ltimos anos.

 emprego das tecnologias da inormao possibilita a esta modalidade de ensino 
atender a um vasto contingente de alunos, dispersos geogra camente, a um custo 
signi cativamente menor do aquele gasto na modalidade presencial. Além disso, a 

exibilidade de horários para a realização das tarefas atrai uma gigantesca parcela da 
populao mundial: indiíduos ue no puderam cursar a educao superior na idade 
correta ue desempenam jornadas de trabalo muitas ezes completas e ue por isso 
no podem acompanar a rotina diria de aulas de uma graduao presencial.

Assim, por conseguir reduzir custos signi cativamente, atender a milhares de 
estudantes de orma simultnea e atrair uma importante parcela da populao ue 
istoricamente tem sido ecluída da uniersidade a  tem se apresentado como uma 
alternativa essencial para a massi cação dos sistemas de ensino superior de diversas 
naes. Conseuentemente a   a modalidade de ensino ue mais cresce no mundo.

Partindo desta re exão, nosso objetivo, aqui, é o de apresentar e analisar algumas das 
principais tendncias em S tanto no mundo uanto no rasil. Neste sentido o teto 
oi diidido em duas partes. Na primeira etapa discutimos trs tendncias mundiais em 
S: )  criao de megauniersidades )  desenolimento dos Cs (acrnimo 
de Massive Open Online Courses ou Cursos nline bertos assios) e ) Criao de 
redes de cooperao internacional. Na segunda etapa alm de apresentar alguns dados 
relatios ao crescimento desta modalidade de ensino no país discutimos tambm algumas 
das principais tendncias da S brasileira: ) ormao de oligoplios ) Crescimento 
de cursos pro ssionalizantes (tecnológicos) e III) Alta oferta de cursos da área de Gestão, 
inanas e Negcios.

2  Segundo The Economist (201) um estudante ue contraiu dbito estudantil em 2012 para cursar um 
bacarelado de 2 anos dee oje mais de 2 mil dlares.
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 A criao e eaiersiaes

Segundo o relatrio Trends Global Distance Learning 2014 a tendncia para 
os primos anos  a de ue a educao superior a distncia (S) se epanda 
principalmente nas regies emergentes do globo sobretudo na sia e na rica. Nestas 
regies as uais possuem ainda uma grande parcela da populao sem acesso  educao 
bsica e superior a  surge como uma alternatia undamental para ampliar os índices 
de escolarizao. Conseuentemente estas regies tm inestido no desenolimento de 
megauniersidades a distncia.

egauniersidades podem ser consideradas auelas instituies de ensino superior 
(S) ue possuem mais de 100 mil estudantes matriculados.  surgimento destas 
universidades começou a ocorrer no nal do século passado, com o crescimento da 
populao mundial o ue leou ao aumento da demanda global por acesso ao ensino 
superior.  modelo tradicional de uniersidade istoricamente elitista no conseguia 
mais atender a demanda educacional da crescente populao sobretudo nos países em 
desenolimento muitos dos uais at oje ainda apresentam índices muito baios de 
populao com ormao uniersitria. Conseuentemente criar um noo modelo de 
uniersidade mais democrtico capaz de atender s eigncias educacionais do terceiro 
milnio tornou-se ineitel. este modo nos ltimos 30 anos a ducao para odos 
(Education for All) passou a ser uma prioridade para os goernos nacionais (N 
16 2010). m diersas partes do mundo comearam a ser criadas uniersidades abertas 
(Open Universities) isto  instituies ue utilizam as noas tecnologias nos processos 
de ensino e aprendizagem e ue buscam lear o ensino superior a todas as camadas da 
populao. lgumas destas instituies tieram desenolimento eponencial tornando-
se erdadeiras megauniersidades.

Segundo ung (2005) as megauniersidades esto entre os mais importantes 
ornecedores de S no mundo. t pouco tempo atrs elas em geral enatizaam muito 
mais o acesso do ue a ualidade do ensino. No entanto nos ltimos anos passaram a 
reconecer ue no conteto global a ualidade  to undamental uanto o acesso.  maior 
dessas instituies  a The Indira Gandhi National Open University (N).

 N oi criada em 15 na ndia na capital Noa eli.  instituio comeou a 
oerecer seus primeiros cursos dois anos depois em 1 momento em ue contaa com 
pouco mais de  mil estudantes. Nos anos seguintes a uniersidade tee um crescimento 
eponencial. m 201 ela j possuía cerca de 3 miles de estudantes matriculados (20 
mil regulares) 6 centros regionais 2.66 centros de apoio ao aluno corpo docente ormado 
por 10 proessores e 32.212 conseleiros acadmicos alm disso a N oerecia 226 
programas acadmicos sendo  de doutorado e 3 de mestrado (N 201).

stes nmeros mostram ue a N tem contribuído undamentalmente para a 
epanso do sistema de ensino superior da ndia. Nos ltimos anos isando alcanar 
níeis maiores de desenolimento econmico e social o país tem apresentado enorme 
preocupao em ampliar o acesso  educao bsica e superior s parcelas economicamente 
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marginalizadas da sociedade buscando lear at elas ensino gratuito e de ualidade.  
criao de uniersidades e centros de educao a distncia tem sido decisio nesse processo. 
tualmente alm da N a ual  mantida pelo goerno ederal a ndia tambm 
possui 13 uniersidades abertas mantidas pelos estados e cerca de 13 instituies de S 
(S  201).  destaue sem didas  a N. m 2010 a nesco concedeu 
a ela o título de maior instituio de educao superior do mundo bem como o de mais 
diersa e inclusia uniersidade a ual oerece oportunidades capitais s parcelas menos 
aorecidas da sociedade (N 201 S  201). Nos ltimos anos a N 
tem mantido uma mdia de mais de 600 mil estudantes matriculados regularmente como 
pode ser obserado uadro 1.

aro   aa e atrcas a  etre  e 

Ao atrcas aa e crescieto

200 652.6 ---

2010 52.0 30

2011 3.1 1

2012 66.53 2

2013 22.30 3

onte: aba e i (2015).

utra megauniersidade a distncia presente na sia  a Open University of China
(C). Cabe destacar ue o sistema de S cins tee início na dcada de 10 período 
em que o país necessitava de mão de obra quali cada capaz de sustentar o processo de 
recuperao e reconstruo da economia (  2015). ps presenciar os itos 
da eperincia britnica com a Open University () o ento ice primeiro ministro da 
China, Deng Xiaoping, criou em 1979 a Central Radio and Television University (CV) 
com o objetivo de massi car o ensino superior do país. Tal objetivo foi alcançado, se 
considerarmos ue entre 1 e 200 a CV ormou cerca de 2 milo de estudantes 
o ue representou 2 do total de diplomados do ensino superior no país (  
2015).

m 2012 o goerno cins transormou a CV em Open University of China 
estabelecendo ue a instituio deeria contribuir com a construo de uma aprendizagem 
ao longo da vida, aberta, diversi cada e exível. Nos últimos anos, a taxa de matriculas na 
C tem se mantido relatiamente estel sendo ue a cada ano so registrados cerca de 
1 milo de estudantes como pode ser obserado na uadro 2.
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aro   aa e atrcas a  etre  e 

Ao atrcas aa e crescieto
200 1.01.362 ---

2010 1.00 -2
2011 1.03.15 65
2012 1.013.51 -25
2013 1.05. 62

onte: aba e i (2015).

lm da N e da C eistem outras 23 megauniersidades espaladas pelo 
mundo (N 2012). No uadro 3 podem ser obseradas as principais delas.

aro   eaiersiaes a istcia seecioaas

nstituio ocalizao no de criao studantes

N - Indira Gandhi National Open University ndia 15 3 miles

C - Open University of China Cina 1 35 miles

N - Anadolu University uruia 15 2 miles

 - Allama Iqbal Open University auisto 1 15 milo

 - Universitas Terbuka ndonsia 1 00 mil

 - Open University nglaterra 16 1 mil

N - Korea National Open University Coria do Sul 12 150 mil

S - Sukhothai Thammathirat Open University ailndia 1 150 mil

S - Shanghai Open University Cina 160 110 mil

onte: laborao do autor a partir das pginas de internet das respectias instituies.

  eseoieto e s

No ero de 2011 alguns proessores da uniersidade de Stanford decidiram oerecer 
erses em ídeo de trs de seus cursos sobre cincia da computao no portal OpenClass. 
No outono uando o primeiro desses cursos tee início mais de 160 mil estudantes j 
aiam se matriculado ( 201). Comeaa ento uma erdadeira aalance 
mundial na criao dos Cs.  crescimento desse tipo de curso ocorreu de orma 
to rpida e epressia ue o jornal The New York Times classi cou 2012 como o “Ano 
dosCs (Year of the MOOC)3.

3  normao disponíel em: ttp:.ntimes.com2012110educationedliemassie-open-
online-courses-are-multipling-at-a-rapid-pace.tml. cesso em: 5 jan. 2015.
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m geral os Cs consistem em cursos abertos de curta durao oerecidos pela 
internet atras de ambientes irtuais de aprendizagem (Vs) podendo ou no emitir 
certi cado, da mesma forma como podem ou não ser pagos. Sua disseminação ocorreu, 
principalmente atras de empresas de tecnologia como o Coursera o Udacity o edX e 
o OpenClass. ais empresas possuem parcerias com prestigiadas S de todo o planeta 
como por eemplo: uniersidades de Harvard Berkeley Texas Columbia Boston
Queensland Hong Kong Kyoto MIT Sorbone McGill dentre outras.

 popularidade dos Cs dee-se sobretudo ao ato de serem abertos de serem 
oerecidos por proessores e uniersidades renomados por sua diersidade temtica e 
tambm por serem de curta durao.

aro   As s oerecios peo eDX

rso iersiae rao

rincípios de iologia Sinttica  1 semanas (- por semana)

undamentos de munologia ice niersit  semanas (-10 por semana)

rincípios de iouímica arard niersit 15 semanas (-6 por semana)

esastres Naturais cill 12 semanas (5 por semana)

ntroduo aos todos
statísticos para o 
apeamento entico

oto niersit  semanas (2-3 por semana)

esign de isses e peraes no spao cole oltecniue  semanas (2- por semana)

Inteligência Arti cial erele niersit 12 semanas (15 por semana)

Neurocincia Cognitia obtica saa niersit  semanas (3- por semana)

stroísica: o nierso Violento ustralian niersit  semanas (3 por semana)

Nanotecnologia: undamentos de Nanotransitores urdue niersit  semanas (6 por semana)

onte: ttps:.ed.orgcourse. cesso em:  jan. 2015.

Como podemos obserar no uadro acima relacionado a uma peuena parcela dos mais 
de 60 cursos disponíeis na empresa edX os Cs abrangem as mais diersas reas do 
conecimento so oerecidos por uniersidades de ponta e possuem curta durao. odos 
os cursos acima são abertos e gratuitos. Caso o estudante deseje certi cado, precisa pagar 
uma taa ue aria de S 0 a S 1500.

ais atratios tornaram os Cs um enmeno global. sta inoadora modalidade 
de ensino abriu o conecimento de níel uniersitrio  istoricamente restrito a uma elite 
 a praticamente todas as camadas da populao mundial ue possuem um computador 
conectado  internet e um mínimo conecimento na leitura em língua inglesa.  esse 
respeito so pertinentes as palaras de Summers (2013 p. 2):

t recentemente algumas poucas pessoas poderiam ter a oportunidade de se 
bene ciar de instituições de elite. Apenas este ano eu conheci uma menina de 
12 anos de idade ue mora no auisto e ue estaa ensinando a si mesma 
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ísica de níel uniersitrio atras da internet utilizando os materiais de um 
curso da uniersidade de Stanord.

 epanso massia dos Cs az surgir ineitaelmente algumas importantes 
uestes a respeito do uturo do ensino superior: at ue ponto estes cursos online 
alteraro a estrutura e o papel da uniersidade  modelo tradicional de ensino e os 
diplomas uniersitrios tradicionais se tornaro obsoletos com o passar do tempo ue 
per s de estudantes as instituições de ensino devem visar no século XXI? Como os gestores 
e proessores uniersitrios deem se preparar para encarar estas mudanas

Estas questões, certamente, não possuem uma resposta de nitiva, sobretudo porque 
o crescimento dos Cs e o surgimento de noos modelos de educao aberta e a 
distncia  um processo ue ocorre neste eato momento. No entanto o ue parece claro 
 ue tais cursos no colocam em risco a relencia da ormao e do diploma uniersitrio 
tradicional. m estudo publicado pela niersidade da ensilnia em dezembro de 
2013 reela ue os Cs apesar de apresentarem grande procura possuem taa 
de concluso etremamente baia: .  pesuisa tambm mostra ue os cursos ue 
possuem as maiores taas de concluso (cerca de 6) so aueles ue tm menor carga 
orria e menor nmero de atiidades (N et al 2013). lm disso a maior parte das 
desistncias ocorre no inicio do curso entre a primeira e a segunda semana.  outros 
estudos os uais tambm apontam altas taas de desistncia. ndre Ng undador do 
Coursera aponta  em entreista concedida ao jornal inancial imes  ue apenas 
entre  e 5 das pessoas ue se matriculam nos cursos da empresa acabam concluindo.

 respeito desse alto índice de desistncia por parte dos usurios dos Cs on 
Hennessy, presidente da Universidade de Stanford, a rma – também em entrevista ao 
inancial imes  ue tais cursos no conseguem engajar os estudantes. sso ocorre 
principalmente porue a maior parte dos indiíduos no est preparada para lidar 
com a compleidade do material oerecido pelas uniersidades. Conseuentemente 
a maioria dos estudantes ao ter acesso ao material acaba desistindo. ara enness 
esse uadro mostra ue os Cs no cumprem as suas duas principais promessas: a 
abertura do conecimento j ue so poucos aueles ue conseguem assimilar o contedo 
disponibilizado; e o caráter massivo, já que poucos estudantes chegam até o nal do curso 
em ue se matricularam.

utro aspecto importante a ser destacado  ue a maioria dos indiíduos ue concluem 
os Cs so pessoas ue j possuem ormao uniersitria.  isto o ue mostra por 
eemplo a j mencionada pesuisa realizada pela niersidade da ensilnia. Segundo 
o estudo dos 35 mil estudantes atios matriculados em Cs oerecidos pela instituio 
atras do Coursera 3 possuía diploma de ensino superior. ste dado nos mostra por 
um lado ue os Cs no causaram ainda a reoluo ue ora prometida isto  de 
lear a educao superior aberta a todas as regies do planeta  isso se torna ainda mais 
claro se considerarmos ue dos 35 mil estudantes ue participaram do estudo 23 eram 
oriundos de países desenolidos especialmente dos stados nidos. or outro lado o ato 

  isponíel em: isponíel em: ttp:.t.comintlcmss0e11c60-c2a-11e3-bc2-001eabde.
tmlazz3iN2t1d. cesso em: 1 jan. 2016.



274/ espacio abierto vol.25 nº3 (julio - septiembre, 2016):265-289

de ue a maior parte dos estudantes atios dos Cs j possui ormao uniersitria 
reela ue estes cursos cumprem outra de suas promessas: possibilitar uma ormao ao 
longo da ida uma das principais eigncias da sociedade globalizada.

iante s constantes mudanas nas tecnologias no mercado de trabalo e na economia 
destacam-se aqueles indivíduos altamente quali cados, com conhecimento diversi cado 
e ue se encontram em ininterrupto processo de ormao. s Cs por serem cursos 
rpidos e abertos mas ue oerecem contedo de ponta das mais dierentes reas do saber 
surgem como alternatia undamental para a aprendizagem ao longo da ida. 

esta orma o sucesso dos Cs nos ltimos anos no dee ser isto como algo 
ue colocar em eue o tradicional diploma de ensino superior. ntes disso estes 
cursos surgem justamente como uma orma de complementar a ormao uniersitria 
no interior de um contexto global que exige um constante processo de requali cação 
pro ssional.

 riao e rees e cooperao iteracioa

 internacionalizao  uma das principais tendncias da educao superior no 
conteto da globalizao. Nas ltimas trs dcadas as atiidades internacionais das 
uniersidades se epandiram radicalmente seja em olume escopo e compleidade 
(C N 200). Nunca antes na istria a uniersidade estee imersa de 
orma to prounda em redes transnacionais.

Neste sentido, o aumento no uxo de estudantes pode ser visto como um exemplo 
dessa tendncia. tualmente S de todo o mudo tm alterado ou adotado noas regras 
administratias isando atrair estudantes estrangeiros. No caso das naes centrais o 
intuito é atrair pro ssionais quali cados para dentro de seus domínios. Consequentemente, 
muitas delas têm exibilizado suas normas de imigração para estudantes oriundos 
do eterior. or sua ez os países emergentes tm inestido no enio estudantes de 
graduação e pós-graduação para estudarem no exterior, com o objetivo de quali cá-los 
pro ssionalmente. Segundo dados da OCDE (2008), cerca de 2,73 milhões de estudantes 
de educao superior estudam ora de seu país de origem.  epectatia  de ue at 2020 
esse nmero salte para  miles (C S  200).5

Mas a internacionalização da educação superior não se limita apenas ao uxo de 
estudantes. la consiste em um conjunto de prticas e políticas adotadas pelas instituies 
acadmicas  e pelos atores sociais ue esto inseridos nelas  para lidar com as demandas 
do conteto global. Neste sentido rias so as motiaes para a internacionalizao: 
antagens comerciais assimilao de conecimento e linguagem estrangeiros 
aprimoramento de currículo criao de acordos de colaborao transnacional 

5  Cabe destacar que cerca de 80% do uxo de estudantes no mundo ocorre do sul para o norte, sendo que 
boa parte deles acaba no retornando para seus países de origem. lm disso a maioria dos estudantes 
ue estuda no eterior paga por sua educao (ou com recursos prprios ou com recursos oriundos de 

nanciamento público). Com efeito, a cada ano são injetados cerca de US$ 13 bilhões somente na economia 
dos  proenientes de estudantes estrangeiros presentes no país (C 2005).
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desenolimento de programas para intercmbio de estudantes e de proessores esoros 
para monitorar iniciatias internacionais etc. (C N 200).

No interior deste conteto global a epanso da S ocorre justamente em meio ao 
processo de internacionalizao da uniersidade. m eeito os impactos de tal processo 
sobre a S so nítidos.  criao de redes de cooperao internacional ue enolem um 
asto nmero de instituies de ensino a distncia de diersos países  um eemplo desta 
tendncia.
aro   Aas as pricipais rees e EA o o

ee  e E 
ebros

 e pases 
barcaos

Abracia

 - rican istance
 earning ssociation

  Continental

N - uropean istance and
 earning Netor

11 55 ranscontinental

 - uropean ssociation o 
istance eacing niersities

2 25 Continental

C - nternational Council or 
pen and istance ducation

10 60 ranscontinental

onte: ginas de internet das respectias redes.

Como podemos obserar no uadro acima algumas redes como a N e o C 
cegam a enoler mais de 10 S espaladas por mais de cinuenta países dierentes. e 
um modo em geral, estas associações promovem: um modelo de educação online, exível 
e aberta a todas as camadas da populao intercmbio internacional de estudantes e de 
proessores realizao de aes conjuntas como projetos de pesuisa e ensino criao de 
runs e eentos para o debate entre administradores proessores e estudantes de  
manter os membros atualizados sobre as ltimas tendncias globais em ensino a distncia.

lm dessas redes a internacionalizao tambm tem ocorrido muito em uno dos 
MOOCs. Empresas como o edX e o Coursera, por exemplo, oferecem cursos ofertados por 
instituies (uniersidades e empresas de tecnologia) oriundas de países como stados 
nidos nglaterra ustrlia apo Cina rana ico lemana spana ndia 
Israel, Rússia, Suécia entre outros. Além disso, os cursos oferecidos pelo edX e pelo 
Coursera atendem oje a cerca de 5 miles e 1 miles de estudantes respectiamente 
de todo o planeta.

ecias coteporeas e E o rasi
Historicamente, o Brasil apresenta um dé cit de vagas no ensino superior. 

ados da rganizao para a Cooperao e o esenolimento conmico (C 201) 
apontam ue apenas 13 da populao brasileira entre 25 e 6 anos possui ormao 
superior. sse  um percentual baio se considerarmos ue a mdia dos países da C  
de 32 e do 20 de 26. 
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pesar de possuir ainda um baio percentual de populao com ormao uniersitria 
o Brasil experimentou, na última década, um crescimento signi cativo e a interiorização de 
seu sistema de ensino superior. ntre 2003 e 201 o nmero de matrículas de graduao 
no país aumentou cerca de  passando de 33 miles para 2 miles. al aumento 
oi possibilitado pela adoo de importantes medidas de epanso como por eemplo o 
rograma niersidade para odos (N) e o undo de inanciamento studantil 
(S). Criado em 200 com o objetio de conceder bolsas de estudos integrais e parciais 
a estudantes de baia renda em cursos de graduao de instituies de ensino superior 
priadas o N j aia concedido at 2015 cerca de 25 miles de bolsas. or sua 
vez, o FIES foi criado em 1999, com o intuito de nanciar – de forma parcial ou integral – 
cursos de graduao de estudantes matriculados em instituies de ensino priadas. ps 
se ormar o aluno possui um período de carncia de at 1 meses. ps o trmino desse 
prazo dee comear a uitar sua díida com o stado. o seu ano de criao at 200 o 
S concedeu 600 mil bolsas de estudo. m 2010 o programa passou por reormulaes 
com a exibilização de suas regras visando expansão no número de estudantes atendidos.  
Com estas alteraes o nmero de bolsas concedidas aumentou radicalmente entre 2010 
e 2013 período em ue oram distribuídas 11 milo de bolsas.

No ue concerne  rede ederal de ensino a epanso ocorrida na ltima dcada 
dee-se sobretudo ao programa eestruturao e panso das niersidades ederais 
(N) criado em 200 com o objetio de retomar o crescimento do ensino superior 
pblico no país o ual durante a dcada de 0 e meados dos anos 0 passou por um 
período de recesso deido  crise econmica. m irtude do euni a rede ederal de 
educao superior passou de 5 uniersidades para 63 alm disso o nmero de munícipios 
atendidos aumentou de 11 para 2.6

No mbito desse processo de epanso do sistema nacional de educao superior 
o desenolimento da  tem desempenado papel undamental. Cabe ressaltar ue 
no rasil as primeiras eperimentaes com ensino no presencial ocorreram no início 
do século XX. Tais experiências resumiam-se à oferta de cursos ministrados através 
de correspondência, rádio ou televisão e que visavam à educação pro ssionalizante, a 
alabetizao de adultos ou o aproundamento dos contedos dos ensinos undamental 
e médio. A partir do nal da década de 1960, começaram a ser criadas as primeiras 
legislaes a respeito do ensino a distncia. odaia a essa poca as leis sobre  no país 
encontraam-se em ase bastante embrionria de modo ue estabeleciam basicamente 
ue os cursos supletios poderiam ser ministrados em classe presencial ou por meio da 
utilizao de recursos de rdio teleiso correspondncia e outros meios de comunicao 
de massa.

A EAD no país só passou a contar com uma legislação mais robusta no nal do século 
XX, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n° 9.394, de 1996 
(6). m seu rt. 0 a ei estabeleceu ue: 

6 normaes disponíeis em: ttp:portal.mec.go.brcomponentcontentarticleid21215:reitores-
relatam-crescimento-das-uniersidades-com-a-reestruturacao-promoida-pelo-reuni. cesso em: 21 abril
de 2016.

  ara mais inormaes er o rt. 1 do ecreto-ei n 2366 e o rt. 2 da ei n 5.621.
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 oder blico incentiar o desenolimento e a eiculao de programas de ensino 
a distncia em todos os níeis e modalidades de ensino e de educao continuada.

 1.  educao a distncia organizada com abertura e regime especiais ser oerecida 
por instituições especi camente credenciadas pela União.

 2.  nio regulamentar os reuisitos para a realizao de eames e registro de 
diplomas relatios a cursos de educao a distncia.

 3. s normas para produo controle e aaliao de programas de educao a distncia 
e a autorizao para sua implementao cabero aos respectios sistemas de ensino 
podendo aer cooperao e integrao entre os dierentes sistemas.

 .  educao a distncia gozar de tratamento dierenciado ue incluir:

 - custos de transmisso reduzidos em canais comerciais de radiodiuso sonora e de 
sons e imagens

II - concessão de canais com nalidades exclusivamente educativas;

 - resera de tempo mínimo sem nus para o oder blico pelos concessionrios de 
canais comerciais (S 16).

Apesar de o cializar a criação de programas de EAD, em todos os níveis de ensino, com 
o incentivo do governo federal, o Art. 80 da LDB/96 não especi cava os critérios para a 
criao desses programas. Visando justamente tapar essa lacuna oi criado o ecreto n 
5.622 de 2005 ue passou a regulamentar o rt. 0 da .  partir da criao desse 
decreto o desenolimento de programas de ensino a distncia  sobretudo de níel 
superior  eplode no país. nuanto ue em 2003 aia .11 alunos matriculados 
em cursos de graduao a distncia em 2013 oram registradas 1.153.52 matrículas ou 
seja um aumento de 2.211. oje 1 do total de matriculas de graduao no país esto 
concentradas em cursos de EAD. Tal crescimento pode ser observado no Grá co 1.
Grá co 1 - Crescimento no nº de matrículas de graduação a distância no Brasil 
etre  e 

onte: Cnep (2013).
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Nesse mesmo período o nmero de cursos de graduao a distncia no país tambm 
apresentou crescimento eponencial: em 2003 aia apenas 52 cursos no país em 2013 
esse nmero saltou para 1.25 ou seja um acrscimo de 2.31.

Grá co 2 - Crescimento no nº de cursos de graduação a distância no Brasil 
etre  e 

onte: Cnep (2013).

s estatísticas sobre S no rasil mostram tambm ue os índices de easo so 
maiores na modalidade a distncia do ue na presencial. Segundo dados do Sindicato das 
antenedoras de nsino Superior (SS 2013) a easo nos cursos a distncia no 
rasil em 2011 atingiu o índice de 236 na rede pblica e 1 na rede priada. No 
caso dos cursos presenciais, o índice de evasão cou em 20% nas IES públicas e 36% na 
rede priada. Segundo a ssociao rasileira de ducao a istncia ():  easo 
constitui um grande obstculo para o desenolimento das aes em  no país ( 
2012 p. 0).

s censos anuais publicados pela  (2013 201) apontam ue as principais 
causas para a desistncia dos estudantes so a alta de tempo para se dedicar aos estudos 
e o acúmulo entre atividades pro ssionais e tarefas do curso. Nesse sentido, a evasão está 
diretamente relacionada ao per l dos estudantes. Segundo Fredric Michael Litto, atual 
presidente da  m curso  distncia no  para ualuer um.  aluno precisa 
ter características especí cas: não pode ser uma pessoa que precise da atenção ativa do 
proessor e dee ter disciplina. Com eeito as pessoas ue optam pela S geralmente 
so mais maduras na aia etria acima dos 30 anos casadas e trabaladoras. ara muitas 
delas, no entanto, torna-se inviável conciliar o trabalho, o cuidado do lar e dos lhos com 
a etensa gama de atiidades eigidas em uma graduao a distncia. Conseuentemente 

  rase ormulada em entreista concedida ao ornal ero ora em 6 de juno de 2013. 
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muitos estudantes acabam desistindo.
ma ez obserado o crescimento da S no rasil ejamos agora algumas 

tendncias do ensino de graduao a distncia no país.

 orao e oiopios

s matrículas e os cursos de graduao no rasil esto massiamente concentrados 
na rede priada de ensino. Na modalidade presencial cerca de 1 das matrículas de 
graduao esto aglutinadas em instituies priadas na modalidade a distncia esse 
nmero  ainda maior: 6. No total o setor priado concentra 35 das matrículas 
de graduao em territrio nacional. Segundo Caes (2010) este cenrio  resultado da 
política de epanso da educao superior nacional implantada no país desde o lano 
iretor da eorma do stado () criado em 15 no goerno do presidente ernando 
enriue Cardoso (C) tendo por principais diretrizes a priatizao a publicizao e a 
terceirizao. e uma orma em geral o  buscaa reduzir a presena do stado em 
determinados setores do país. No ue concerne ao sistema educacional a política adotada 
oi a de priorizar os recursos da unio para o ensino undamental e criar bolsas de estudos 
para alunos de uniersidades particulares (como  o caso do N e do S).

Visando massi car a educação superior no país, a política de expansão mantida pelo 
governo federal estimulou as instituições privadas de ensino, através da isenção scal, 
da liberalizao dos serios educacionais e da licena para criao de cursos de rpida 
durao oltados ao mercado de trabalo e desinculados da pesuisa (CVS 2010).

No interior desse processo de priatizaomercantilizao da educao superior 
nacional comearam a ser criadas  sobretudo a partir de meados dos anos 2000  redes 
de empresas por meio da compra e (ou) uso de S priadas do país por empresas 
nacionais e internacionais de ensino superior e pela abertura de capitais destas nas bolsas 
de alores (CVS 2010 p. 1). ais redes constituem oligoplios ue concentram 
oje a maior parte das matrículas e dos cursos de graduao do rasil.

Com a emergncia e o crescimento massio da  no país a ormao de oligoplios 
se intensi cou. O cenário da ESD nacional, na última década, foi marcado por negócios 
bilionrios. s negociaes de maior energadura enolem sem didas a empresa 
mineira roton ducacional.  roton oi undada na dcada de 160 na cidade de elo 
orizonte por meio da criao de uma empresa de cursos pr-estibulares. o longo dos 
anos a roton cresceu de orma epressia passando a atuar em praticamente todos os 
níeis escolares especialmente na educao superior. entre os meganegcios em ue a 
empresa estee enolida nos ltimos anos alguns merecem destaue.

 primeiro deles oi a compra da niersidade do Norte do aran - nopar em 2011 
pela uantia de  13 bilo.  nopar  uma instituio de ensino priada criada em 
12 na cidade de ondrina. Na poca em ue oi aduirida pela roton a uniersidade 
possuía cerca 162 mil estudantes sendo ue 15 mil deles estaam matriculados em 
cursos a distncia.  modelo organizacional empregado pela instituio tornou-se 
reerncia no país. ara conseguir manter polos de apoio presencial em lugares remotos 
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do interior do Brasil, a Unopar rma acordos com representantes comerciais locais 
(geralmente proessores ou donos de escolas particulares) os uais recebem uma parcela 
em cada mensalidade paga pelos alunos matriculados nauele polo.  para conseguir 
atender ao maior nmero de alunos possíel pelo menor custo a nopar utiliza as noas 
tecnologias inormacionais. m nico proessor da uniersidade por eemplo ancorado 
por uma euipe de tutores cega a lecionar aulas irtuais para mais de  mil alunos 
simultaneamente. sso az com ue alguns cursos a distncia da nopar ceguem a custar 
at 50 a menos do ue um curso presencial.

al modelo organizacional  ue isa  reduo de custos e  maimizao dos lucros  
transormou a nopar na maior uniersidade de  do país com mais de 300 mil alunos 
matriculados espalados em mais de 50 municípios em todos os estados do país.10  
auisio da uniersidade em 2011 pela roton caracterizou o maior negcio do setor da 
educao no mundo at auele momento.

 segundo meganegcio no ual a roton estee enolida ocorreu em 2012 ano em 
ue a empresa aduiriu o grupo niasseli pelo alor de  510 miles. Nauela poca 
o niasseli possuía 62 mil estudantes  3 mil matriculados em cursos a distncia.11

 m ano depois em 2013 a roton se undiu com a sua principal concorrente no 
mercado a nanguera ducacional.  megaempresa oriunda da uso passou a contar 
com 12 milo de estudantes (5 mil em cursos a distncia) sendo aaliada em  2 
biles tornando-se a 1 maior empresa  em alor de mercado  da oespa e a maior 
empresa de educao do mundo.12

 segunda maior empresa de educao do país a ual  tambm uma das maiores do 
mundo no setor  o grupo stcio articipaes. Nos ltimos anos o grande negcio em 
ue o grupo estee enolido oi a compra da niseb pela uantia de  6153 miles. 
m 2015 o stcio estee enolido em duas outras negociaes: aduiriu a aculdade 
Nossa Cidade de So aulo pelo alor de  0 miles e as aculdades ntegradas de 
Castanal no ar por  26 miles.

utra empresa ue tambm estee enolida em meganegcios recentemente oi o 
grupo norte americano aureate. m 2013 o grupo o ual j possuía 51 das aes da 
niersidade nembi orumbi comprou os  restantes por um alor estipulado 
de  00 miles tornando-se a nica dona da instituio. No mesmo ano o aureate 
comprou as aculdades etropolitanas nidas () por cerca de  1 bilo.

s oligoplios resultantes da uso destas S concentram a maior parte das matrículas 
de S no país. Somente os grupos roton e stcio aglutinam cerca 2 do total de 
matrículas de graduação a distância, como pode ser observado no Grá co 3.

  normao disponíel em: ttp:eame.abril.com.brreista-eameedicoes100noticiasa-maior-
enda-da-istoria. cesso em: 15 jan. 2016.

10  normaes disponíeis em: ttp:.unoparead.com.brunoparinde.jsp. cesso em: 15 jan. 2016.

11  normaes disponíeis em: ttp:g1.globo.comeconomianegociosnoticia201205roton-
educacional-compra-grupo-uniasseli-por-r-510-miloes.tml. cesso em: 15 jan. 2016.

12  normao disponíel em: ttp:g1.globo.comeconomiamercadosnoticia2010usao-da-
ananguera-e-roton-cria-1-maior-empresa-da-boespa.tml. cesso em: 15 jan. 2016.
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Grá co 3 - Concentração das matrículas de graduação a distância no Brasil 
e rpos ecacioais seecioaos



onte: ttp:2.camara.leg.brcamaranoticiasnoticiasCC--C52-S--

SSS-CC-C--S-N-NSN-S.tml.

ara as empresas enolidas este processo de uso de uniersidades e S priadas 
representa a democratizao da educao superior no país. m entreista concedida ao 
portal de notícias 113 em agosto de 2013 o ento ice-reitor das aculdades etropolitanas 
Unidas (FMU), Arthur Sperandéo de Macedo, a rmou que: “O ensino superior privado 
dee ser elogiado porue  o grande agente desta transormao ue est promoendo 
centenas de milares de joens  ormao superior ue ai azer uma 

dierena monumental daui a 20 anos. ambm em entreista ao 1 oberto 
Valério, presidente do grupo Anhanguera, a rma que a missão da empresa consiste em 
oerecer educao superior para um grupo de pessoas ue no tina acesso democratizar 
o ensino superior e ajudar o aluno no seu projeto de ida.

odaia para alguns especialistas da rea este cenrio de ogopolizao pode ser 
etremamente nocio  educao superior brasileira. m uma audincia pblica realizada 
em 2013 na Comisso de ducao deputados e proessores criticaram a uso entre a 
roton e a nanguera.   proessora Cristina elena de Caralo da niersidade de 
rasília (n) ressaltou ue no interior dos oligoplios ara gerar lucros  eigncia 
de reestruturao ue enole reduo de uadro de pessoal baios salrios demisses 
dos mais quali cados e precarização das relações de trabalho.” Segundo o deputado Ivan 
Valente (sol-S) ue tambm estee presente na Comisso os grupos de inestimento 
esto preocupados em aumentar os lucros e no a ualidade do ensino sendo ue este 

13  normao disponíel em: ttp:g1.globo.comeducacaonoticia20130aturamento-de-aculdades-
priadas-cresce-30-em-2-anos-estima-estudo.tml. cesso em: 15 jan. 2016.
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processo de mercantlizao no ual o estudante se torna a mercadoria s tende a diminuir 
a ualidade do ensino.1

II) Crescimento de cursos pro ssionalizantes
ma das principais tendncias do ensino superior brasileiro na ltima dcada  o 

crescimento de cursos superiores em tecnologia. e uma orma em geral tais cursos isam 
 ormao para o mercado de trabalo e tm por objetio garantir aos cidados o direito 
à aquisição de competências pro ssionais que os tornem aptos para a inserção em setores 
pro ssionais nos quais haja utilização de tecnologias” (CNE, 2002, p. 1). Em 2003, havia 
no país 11 mil matrículas em cursos tecnolgicos em 2013 esse nmero passou para 5 
mil o ue representa um crescimento mdio anual de 2. al epanso tem ocorrido 
principalmente na modalidade a distncia como pode ser obserado no uadro 6.
aro   erceta e atrcas e e crsos e raao tecoica o 
rasi etre  e 

resecia EA

 atrículas  Cursos  atrículas  Cursos

 3  0 2

 36 6  65

 5 123 1 

 6 13 22 252

  15 13 2

  16 15 25

 5 16 23 236

 10 16 253 2

 105 16 265 23

 10 12 231 30

 106 1 25 33

onte: Cnep (2013).

Como pode ser obserado em 2013 a modalidade presencial registrou 106 de 
matrículas e 1 de cursos de tecnologia na modalidade a distncia os percentuais 
oram de 25 e 33 respectiamente. lm disso a ormao tecnolgica tem 
crescido sobretudo na rede priada. Na rede pblica em 2013 oram registradas  de 
matrículas em cursos tecnlogos na modalidade presencial e  na  por sua ez a 
rede priada registrou 15 de matrículas presenciais e 32 de matrículas a distncia.

1 isponíel em: ttp:2.camara.leg.brcamaranoticiasnoticiasCC--C52-
S--SSS-CC-C--S-N-NSN-
S.tml. cesso em: 15 jan. 2016.
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Há pelo menos três grandes fatores responsáveis pelo signi cativo crescimento nas 
graduaes tecnolgicas no país. rimeiro cabe ressaltar ue essa  uma tendncia 
da política de epanso da educao superior nacional a ual tem como um de seus 
objetivos expandir a educação pro ssional. Consequentemente, nos últimos anos, houve 
um aumento massio nos inestimentos  tanto pblicos uanto priados  oltados s 
graduaes tecnolgicas.

 segundo motiador relacionado ao crescimento dos cursos de tecnologia diz 
respeito ao ato de eles normalmente possuírem durao menor do ue a de um curso 
de licenciatura ou bacarelado. s cursos tecnolgicos em geral apresentam durao 
mínima de 25 a 3 anos. m contrapartida um bacarelado pode durar entre  e 6 anos 
dependendo do curso. Com eeito os cursos tecnolgicos acabam por atrair uma parcela 
signi cativa de indivíduos que buscam uma formação mais rápida.

m terceiro lugar o crescimento das graduaes tecnolgicas dee-se tambm a sua 
alta taa empregabilidade. Segundo dados da pesuisa A educação pro ssional e você no 
mercado de trabalho realizada em 2010 pela undao etlio Vargas (V) os cursos 
tecnolgicos aumentam em mdia 5 a probabilidade de conseguir emprego.  estudo 
também apontou que os pro ssionais com formação tecnológica recebem em média 23,3% 
a mais do que os pro ssionais não formados.

 Ata oerta e crsos a rea e esto iaas e 
ecios

 curso de graduao a distncia mais procurado no país  o de edagogia o ual 
concentra cerca de 22 do total de matrículas desta modalidade de ensino. odaia 
nos ltimos anos a rea ue tem apresentado maior crescimento na S brasileira  a de 
esto inanas e Negcios. ntre os cinco cursos de graduao  com maior nmero 
de matrículas no país 3 so dessa rea como demonstra o uadro :

aro   s cico crsos e raao a istcia ais procraos o 
rasi e 

Curso Matrículas %
edagogia 262.52 22

dministrao 16.5 12

Serio Social 5.11 3

esto de pessoasecursos umanos 5.02 65

Cincias Contbeis 6. 5

onte: SS (2015).

O crescimento dos cursos da área de gestão re ete, primeiramente, uma tendência 
global. Segundo o relatrio Trends in Global Distance Learning (NV 201) no 
cenrio internacional da educao a distncia a rea de gesto e negcios  a ue apresenta 
a maior oerta.
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No rasil a epanso dos cursos da rea de gesto est proporcionalmente relacionada 
ao crescimento no nmero de graduaes tecnolgicas as uais concentram a maior parte 
dos cursos da supracitada rea. m 2010 por eemplo  dos cursos tecnolgicos no 
rasil eram da rea de gerenciamento e administrao (Cnep 2011).

Cabe destacar ue o crescimento da rea de esto inanas e Negcios dee-se ainda 
a sua alta taa de empregabilidade. Segundo a pesuisa adar - ecnologia roduo e 
Comrcio terior publicada pelo nstituto de esuisa conmica plicada -  entre 
as 10 carreiras de níel superior ue mais geraram postos de trabalo no país entre 200 e 
2012 ao menos  esto relacionadas  reerida rea: a) Pro ssionais de relações públicas, 
publicidade, mercado e negócios b) Secretariados executivos e a ns c) Administradores 
d) Pro ssionais de recursos humanos (NSCN CN SSS 2013).

inalmente  importante ressaltar ue uma matria publicada em 201 pelo jornal 
Folha de São Paulo15 aponta ue dentre as graduaes a distncia disponíeis nos país 
as da rea de gesto so as mais aceitas pelo mercado. Segundo a matria isso acontece 
porue o aprendizado na rea de gesto no eige laboratrios ou atiidades muito 
prticas como acontece em outras reas como a sade por eemplo na ual a  
ainda sofre bastante resistência de aceitação. Assim, na hora da escolha por pro ssionais 
ormados na rea de gesto muitas empresas no dierenciam diplomas de graduao 
presencial ou a distncia.  respeito disso em entreista  Folha de São Paulo driana 
omazino gerente de recrutamento e seleo da empresa Manpower Group a rma que: 
ndependentemente da aga para ual o candidato esteja concorrendo o ue est sendo 
aaliado  o conecimento e a competncia tcnica ue ele aduiriu.  sua graduao s 
perder alidade caso no seja reconecida pelo C.

Frente ao crescimento exponencial das graduações da área de gestão, nanças e 
negcios emerge uma uesto central: com o aumento de cursos e de matrículas o mercado 
de trabalho conseguirá incluir todos os pro ssionais formados? A princípio, a tendência 
 de ue o mercado para esta rea aumente nos primos anos. sta iptese  deendida 
por enriue essa diretor-geral da empresa de recrutamento e seleo Michael Page. 
Segundo essa em entreista  eista poca16 com a recente crise econmica ienciada 
pelo país, ganharão espaço no meio empresarial pro ssionais orientados à redução de 
custos e ao ganho de e ciência. Para Bessa, dentre as pro ssões que terão “alta demanda” 
num uturo primo esto: ogística ecnologia da normao inanas e areting 
igital.

Considerações nais

Como buscamos demonstrar ao longo do teto a S tem apresentado crescimento 
massio nos ltimos tanto no mundo uanto no rasil. No cenrio internacional coube 

15 isponíel em: http://classi cados.folha.uol.com.br/empregos/2014/07/1490869-cursos-de-gestao-a-
distancia-sao-os-mais-aceitos-pelo-mercado.stml. cesso em: 1 jan. 2016. cesso em: 22 abr. 2016.

16 isponíel em: http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2015/12/11-pro ssoes-que-estarao-
em-alta-no-brasil-em-2016.tml. cesso em: 22 abr. 2016.
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destacar o desenolimento de megauniersidades a distncia as uais tm contribuído 
fundamentalmente com o processo de massi cação da educação superior em muitos 
países em especial nos emergentes.

ambm destacamos o desenolimento dos cursos massios online os Cs. 
nicialmente com uma proposta de abrir o conecimento uniersitrio a todos tais 
cursos se disseminaram rapidamente pela internet atraindo miles de pessoas. No 
entanto pesuisas mostram ue pouuíssimos estudantes acabam concluindo os Cs 
geralmente alunos uniersitrios ou ue j possuem diploma superior. esta orma os 
cursos online tem se apresentado como um complemento  uniersidade.

inda no cenrio global destacamos a criao de gigantescas redes de cooperao 
internacional entre instituies de S como a  a N e o C.  ormao 
destas redes tem contribuído signi cativamente com o processo de internacionalização da 
educao superior.

No que concerne ao contexto da ESD brasileira, identi camos o crescimento massivo 
de cursos pro ssionalizantes (tecnológicos), bem como, a proliferação de cursos da área 
de esto inanas e Negcios. esuisas tm apontado ue estas graduaes possuem 
eleada taa de empregabilidade o ue culmina por atrair um asto nmero de estudantes.

idenciamos tambm a emergncia de oligoplios ormados pela compra eou uso 
das intuies de ensino superior. m peueno grupo de empresas nacionais e estrangeiras 
concentra a maior parte das matrículas e dos cursos de graduao a distncia no país. 
Nesse sentido  ineitel uestionar at ue ponto a epanso da S da orma como 
est estruturada representa de ato a democratizao da educao superior no rasil. 
 necessrio ter em mente ue o aumento de agas no pode ser conundido com 
democratizao do ensino. emocratizar implica oertar um ensino superior de ualidade 
um bem social ao ual tero acesso todas as camadas da populao sobretudo as mais 
pobres as uais istoricamente estiaram ecluídas da uniersidade.  ue se percebe 
no rasil entretanto  a mercantilizaopriatizao do ensino. inda ue a S tena 
inegaelmente ampliado o nmero de agas de níel superior  ampliao esta a ual era 
necessria  cerca de 6 dessas agas esto concentradas na rede priada sobretudo em 
S controladas por empresas ue isam antes de tudo o lucro.

 mercantilizao da educao traz consigo uma srie de conseuncias preocupantes. 
rimeiro porue nem todos os grupos sociais possuem condies econmicas de custear 
uma graduao paga. Segundo porue a lgica do capital de ampliar os lucros e reduzir os 
custos da produo tem criado um cenrio de precarizao docente no mbito do sistema 
nacional de ESD. Não há no país uma legislação especí ca acerca do trabalho docente 
na . Conseuentemente muitos dos proessores e tutores ue trabalam com essa 
modalidade de ensino atuam como bolsistas ou com contratos de trabalo agos ue no 
le garantem direitos bsicos como seguro desemprego rias dcimo terceiro salrio etc. 

Com eeito  necessrio ue aja uma rigorosa atuao por parte do stado brasileiro 
primeiro, para scalizar a qualidade da oferta de ensino oferecida no país, seja no que 
diz respeito ao cumprimento das normas estabelecidas pelo inistrio da ducao na 
elaborao dos projetos pedaggicos e curriculares no material didtico disponibilizado 
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aos alunos na inraestrutura ísica e irtual das instituies etc. Segundo cabe ao stado 
criar leis ue garantam as mínimas condies de trabalo para os docentes ue atuam na 
S. m terceiro lugar  necessrio tambm ue se inista mais no desenolimento de 
programas de ensino a distncia nas uniersidades pblicas do país. No se pode aceitar 
ue a rede estatal concentre apenas pouco mais de 10 das matrículas de graduao a 
distncia.

 En m, a ESD não é o futuro para o qual caminhamos, ela é o nosso presente. Cabe 
aos governos nacionais, às universidades e aos pro ssionais docentes se adaptarem 
estrategicamente para lidar com essa noa realidade acadmica.
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