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RESUMO EXPANDIDO 

JUSTIFICATIVA  
As razões para inscrever esse texto relacionam-se a necessidade de aprofundamento do 
conhecimento em relação aos processos de internacionalização da educação, considerando 
os MOOCs. Os MOOCs surgiram em 2008 no Canadá no âmbito do movimento em defesa 
dos Recursos Educacionais Abertos (REA). Consiste em um modelo de curso massivo que 
se baseia nos princípios da chamada “educação à distância” e “educação aberta”, por meio 
da conectividade, que visa o livre acesso as oportunidades de aprendizado. A partir de 
2012, o conceito se popularizou com a criação de sites e instituições de ensino superior de 
vários países interessadas em aplicar este modelo de ensino a distância (FORNO E 
KNOLL, p. 2013). Observa-se que a maioria dos cursos disponíveis até agora são 
provenientes de universidades estadunidenses ou de outros países ocidentais. 
Especificamente, no Brasil, embora as experiências em relação a oferta de MOOCs sejam 
incipientes, as pesquisas apontam para uma adesão das instituições de ensino superior 
sobre influência das experiências internacionais 
DESENHO 
O presente texto apresenta dados iniciais de investigação que está em fase inicial sobre o 
processo de implantação do Massive Open On-line Courses – MOOCs, em uma 
universidade privada no Brasil. A investigação tem como objetivo principal analisar o 
processo de implantação do MOOC na Universidade Anhembi-Morumbi, considerando a 
estrutura, forma de organização e articulação política da instituição Anhembi-Morumbi com 
instituições no exterior. Dentre os objetivos específicos propõe compreender como o MOOC 
se apresenta em termos de estrutura e organização e, de maneira especial, a articulação 
política da Universidade Anhembi-Morumbi e as instituições parceiras no exterior. O 
percurso metodológico se fundamenta na metodologia qualitativa, com discussão da 
literatura e realização de entrevistas com os coordenadores do MOOC. Em relação a 
fundamentação teórica há que registrar que a pesquisa considera a contribuição teórica de 
autores que tratam da reforma das universidades brasileiras e a identidade das instituições 
universitárias e, de autores que tratam da internacionalização da educação, com destaque 
para ALTBACH, P. (1992); KNIGHT, J. (2007), ORTI, J. (2004); SGUISSARDI, SILVA 
JÚNIOR (2016); VAIRA (2004), dentre outros. Especificamente, nesse texto, a proposta é 
apresentar uma sistematização da produção acadêmica nacional, com base no 
levantamento de dissertações e teses que tratam sobre MOOCs no Banco de Dissertações 
e Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no 
período de 2013-2016.  
ACHADOS 
A investigação realizada no site da CAPES sobre MOOCs resultou em 26 (vinte e seis) 
dissertações e uma tese publicada no período entre 2013 e 2016. Os resultados obtidos 



 

 

transitaram em variadas áreas do saber, ciência da computação, engenharia e gestão do 
conhecimento, educação, informática, ensino de ciências, educação em matemática e 
outros. Há que destacar que as pesquisas iniciais tiveram como interesses a preocupação 
com os aspectos metodológicos relacionados à aprendizagem, na perspectiva de elevar o 
aproveitamento dos cursos e garantir a qualidade dos ambientes de aprendizagens. Nota-se 
uma carência de estudos na literatura nacional sob a perspectiva do papel do professor 
como elemento essencial quer seja planejando ou no acompanhamento dos cursistas e de 
estudos, sob a perspectiva dos cursistas que participam dos MOOCs, principalmente, 
considerando a questão da evasão. Chama a atenção ainda a ausência de estudos sobre o 
enfoque que proceda a uma análise de cunho político e econômico de inserção dos MOOCs 
no país, bem como posturas críticas e coerentes a respeito dos MOOCs no sentido de sua 
efetiva contribuição para o sistema educacional. Enfim, os MOOCs apresentam-se como 
uma experiência inovadora e abrem possibilidades de investigações que possam contribuir 
para o aprofundamento do conhecimento em relação aos processos de internacionalização 
da educação. 
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