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Resumo: As tecnologias digitais têm provocado mudanças no formato tradicional de 

educação ofertada no nível superior. Além disso, estas ferramentas estão possibilitando gerar 

uma diversidade de saberes tanto atualizado, quanto globalizado, sendo estes indispensáveis 

para o momento histórico e social em que estamos vivendo. Desse modo, compreendemos 

que a Educação Superior na contemporaneidade pode fazer uso dos variados recursos digitais 

durante o processo de ensino e de aprendizagem, sendo um destes, os cursos online massivos 

abertos (MOOCs). Esta categoria de cursos é ofertada através de ambientes virtuais de 

aprendizagem, a fim de oportunizar a um número ilimitado de indivíduos a ampliação de seus 

conhecimentos. Cabe ressaltar que, ao final da participação dos cursos online massivos 

abertos pode-se obter ou não certificados e geralmente não exigem pré-requisitos para a sua 

realização. O presente artigo aborda a utilização de MOOCs na Educação Superior presencial 

e seu potencial para internacionalização do currículo. Este estudo tem por objetivo analisar os 

processos de interação e de mobilização de conhecimentos identificados pelos estudantes, da 

Educação Superior na modalidade presencial, no decorrer da participação dos MOOCs ao 

utilizar os recursos disponibilizados para o processo de aprendizagem. Esta investigação se 

caracteriza como uma pesquisa qualitativa, sendo que para a realização da coleta de dados 

utilizou-se a entrevista semiestruturada, esta por sua vez, foi analisada por meio da análise 

textual discursiva. Assim, no cenário vigente considera-se relevante que a Educação Superior 

favoreça, na modalidade presencial, oportunidades de aprendizagens também em espaço 

virtual, buscando relacionar os conhecimentos proporcionados em ambos os espaços. Para 

tanto, torna-se necessário que nas aulas seja possibilitado um espaço reflexivo e interativo, 

permitindo o diálogo a respeito das aprendizagens adquiridas em ambos os contextos. Em 

suma, concluímos sinalizando a importância dos MOOCs no contexto atual da educação 

universitária para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências 

importantes para o Século XXI. 
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Introdução 

 

As tecnologias digitais têm provocado mudanças no formato tradicional de educação 

ofertada no nível superior. Além disso, estas ferramentas estão possibilitando gerar uma 

diversidade de saberes tanto atualizado, quanto globalizado, sendo estes indispensáveis para o 

momento histórico e social em que estamos vivendo. 
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Neste sentido, percebe-se que se torna importante que o conhecimento seja trabalhado 

utilizando métodos novos, contextualizados e eficazes para ensinar e aprender, pois diante de 

um mercado                   , isto requer das              educacionais e de seus 

participantes atitudes e comportamentos                                                     

                                                               . 

Desse modo, compreende-se que a Educação Superior na contemporaneidade pode 

fazer uso dos variados recursos digitais durante o processo de ensino e de aprendizagem, 

sendo um destes, os cursos online massivos abertos (MOOCs). Esta categoria de cursos é 

ofertada através de ambientes virtuais de aprendizagem, a fim de oportunizar a um número 

ilimitado de indivíduos a ampliação de seus conhecimentos. Cabe ressaltar que, ao final da 

participação dos cursos online massivos abertos pode-se obter ou não certificados e 

geralmente não exigem pré-requisitos para a sua realização. 

                                                                            

                                                                           , os       

                                  , localizadas no virtual; docentes, colocados como 

colaboradores e capacitados a desenvolver trabalhos no ambiente digital; e estudantes        

                   , ainda, precisam saber como desenvolver a aprendizagem independente e, 

superar a superficialidade com que a velocidade das modificações ocorridas neste cenário 

exigem para melhor enfrentar e atender as demandas impostas pela sociedade. 

Nesta perspectiva, o presente artigo aborda a utilização de MOOCs na Educação 

Superior presencial e seu potencial para internacionalização do currículo. Este estudo tem por 

objetivo analisar os processos de interação e de mobilização de conhecimentos identificados 

pelos estudantes, da Educação Superior na modalidade presencial, no decorrer da participação 

dos MOOCs ao utilizar os recursos disponibilizados para o processo de aprendizagem. 

 

As tecnologias digitais na Educação Superior 

 

Segundo Kenski (2015) estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação 

das possibilidades de comunicação e de informação, por meio de equipamentos como o 

telefone, a televisão e o computador, altera a nossa forma de viver e de aprender na 

atualidade. 

Tal alteração pode ser percebida ao compararmos a maneira de pensar, de agir, de se 

relacionar e de adquirir conhecimentos das pessoas, em relação aos tempos passados e ao 

momento histórico contemporâneo. Pois, antigamente as mesmas buscavam desenvolver estas 



 

 

ações por meio dos acontecimentos presenciais, onde as informações circulavam entre as 

pessoas que eram próximas uma das outras.  

Sendo que, na atualidade a realidade é diferente, pode-se observar que as tecnologias 

digitais podem permitir aos indivíduos a obtenção de informações sobre questões locais, 

regionais e mundiais, a comunicação em diversas ferramentas, a construção de conhecimentos 

variados interagindo com materiais e pessoas de diferentes partes do mundo, outros 

comportamentos e formas de adquirir conhecimentos pelos seres humanos, gerando assim um 

novo contexto sociocultural. 

De acordo com Moran (2013) a banda larga na internet, o celular de terceira geração, a 

multimídia e a TV digital estão revolucionando a vida cotidiana das pessoas. Cada vez mais, 

resolvemos mais problemas, em todos os setores da vida, de modo diferente das anteriores. 

Conectados, multiplica-se de maneira intensa o número de possibilidades de pesquisa, de 

comunicação on-line, aprendizagem, compras, pagamentos e serviços diversos. Estamos 

caminhando para as cidades se tornarem interconectadas, passando a integrar as cidades 

digitais com as cidades físicas. Assim, a vida das pessoas ficará cada vez mais interligada as 

situações reais e digitais. O mundo físico e o virtual se complementam, integram, combinam 

numa interação cada vez maior, de maneira contínua, inseparável. Isto significa que, eles não 

se opõem e ter acesso contínuo ao digital na atualidade é um novo direito de cidadania plena. 

Neste sentido, pode-se afirmar que os sujeitos não conectados perdem uma dimensão cidadã 

importante para sua inserção no mundo profissional, nos serviços e nas interações. 

Para Moran (2013) as unidades educacionais não conectadas são consideradas 

instituições incompletas, pois estudantes sem acesso contínuo às redes digitais são excluídos 

de uma parte fundamental da aprendizagem atual: do acesso à informação diversificada e 

disponibilizada on-line, da pesquisa rápida em base de dados, das bibliotecas digitais, dos 

portais educacionais; da participação em comunidades de interesse, dos debates e publicações 

on-line, ou seja, das diversas ofertas de serviços digitais. Assim, os recursos tecnológicos 

podem ser considerados valiosas ferramentas para o docente utilizar no decorrer das aulas, a 

fim de facilitar a comunicação, o acesso à informação, bem como o desenvolvimento do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Diante das questões apontadas, percebe-se que o mundo tem sofrido modificações com 

a evolução das tecnologias. Neste sentido, compreende-se que as instituições de Educação 

Superior precisam repensar e inovar as práticas pedagógicas, para um melhor 

desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades e competências exigidas na 

contemporaneidade.  



 

 

Vale ressaltar que, as tecnologias digitais podem proporcionar um meio para aprender 

capaz de permitir a realização, de modo mais simples, de                                      

e partilha de ideias, garantindo assim conhecimentos para o futuro. Uma das causas do 

acelerado desenvolvimento das tecnologias digitais e das modificações que isso acarreta       

tornar mais conscientes da incerteza em que, nestes momentos, fundamenta-se o 

conhecimento. 

Dentre as inúmeras possibilidades de recursos tecnológicos, ressaltamos a utilização 

dos MOOCs, sendo estes cursos uma tendência da educação atual. Segundo Santos e Giraffa 

(2017) os MOOCs surgiram em 2007, nos Estados Unidos com George Siemens e Stephen 

Downes. A proposta do MOOC é realizar um curso gratuito com número indefinido de 

participantes, sendo apenas cobrada uma taxa dos estudantes que têm interesse pela 

certificação. Sendo em 2011 o ano que demarca essa experiência como realmente massiva, 

isto é, quando foi realizado um curso na Universidade de Stanford com mais de 160.000 

aprendizes matriculados. A partir disso, surgiram projetos de consórcios de Universidades 

para a oferta de cursos massivos, bem como Udacity, Coursera, MiríadaX, edX, dentre outros. 

Para Machado, Schwanke e Santos (2017) os MOOCs podem oportunizar o acesso a 

conteúdo de universidades renomadas, democratizando o acesso e compartilhamento de 

conhecimento entre estudantes de diversas realidades e condições socioeconômicas. Além 

disso, compreende-se que os cursos online massivos abertos podem ser realizados pelos 

estudantes em paralelo à educação presencial como recurso auxiliar para o desenvolvimento 

da autonomia, do pensamento crítico e de outras competências e habilidades necessárias e, 

também, ampliar, potencializar e atualizar os conhecimentos dos sujeitos interessados em 

aprender mais, de forma flexível e por vezes de maneira gratuita, dependendo do curso 

ofertado. 

Nesta perspectiva, percebe-se que a utilização dos MOOCs pode ser uma alternativa 

para a inovação do ensino na Educação Superior. Para tanto, torna-se importante que os 

professores universitários tenham um espaço para refletir e discutir coletivamente sobre as 

possibilidades de aderir aos MOOCs no processo educativo, de modo que possa favorecer as 

aprendizagens dos estudantes e a qualidade da educação. 

 

Educação Superior na contemporaneidade  

 

Segundo Morosini (2014) a Educação Superior vive um momento único neste 

contexto histórico-socioeconômico mundial. Além de desafios às funções de ensino, pesquisa 



 

 

e extensão de qualidade, novos desafios surgem relacionados às demandas locais num 

contexto global, os quais devem ser levados em consideração pelas universidades. 

De acordo com a UNESCO (1999) em um mundo em mudanças aceleradas, há 

necessidade de uma nova visão e um novo paradigma de Educação Superior que tenha 

interesse centrado no estudante, exigindo na maioria dos países, uma reforma aprofundada e 

modificações de suas políticas de acesso de forma a incluir categorias cada vez mais 

diversificadas de pessoas, e de novos conteúdos, métodos, práticas e meios de difusão do 

conhecimento, fundamentados em novos tipos de vínculos e parcerias com a comunidade e os 

setores da sociedade. 

As unidades de Educação Superior devem buscar educar estudantes para que se 

tornem cidadãos informados e motivados, capazes de pensar de maneira crítica, de analisar os 

problemas e de procurar soluções para os problemas da sociedade, aceitando as 

responsabilidades sociais (UNESCO, 1999). Novas aproximações didáticas e pedagógicas 

devem ser acessíveis e promovidas tendo por finalidade facilitar a aquisição de 

conhecimentos práticos, competências e habilidades para a comunicação, o desenvolvimento 

da análise criativa e crítica, a reflexão e o trabalho coletivo em contextos multiculturais, onde 

a criatividade contemple a combinação entre o saber tradicional ou local e o conhecimento 

aplicado da ciência avançada e da tecnologia. 

Segundo Stallivieri (2016) nesse novo cenário requer pensar nas atividades que são 

ofertadas aos estudantes locais e internacionais, com vistas à inclusão da dimensão 

internacional e intercultural nas suas atividades no campus universitário e, também, fora dele. 

Dessa forma, compreende-se que considera-se importante discutir sobre a internacionalização 

curricular.  

Leask (2009) relata que a internacionalização curricular corresponde a incorporação da 

dimensão internacional e intercultural no conteúdo do currículo, bem como nos processos de 

ensino e de aprendizagem, e serviços de apoio de um programa de estudo. Neste sentido, um 

currículo internacionalizado envolverá os estudantes com a pesquisa em nível internacional e, 

também, com a diversidade cultural e linguística. O qual visará desenvolver as perspectivas 

internacionais e interculturais, contribuindo assim para o desenvolvimento profissional e de 

cidadão global.  

Para Stallivieri (2016) em um mundo globalizado novas competências são exigidas 

dos estudantes, os quais serão os futuros profissionais que logo exercerão as suas atividades 

no mercado de trabalho. Isto significa que, possuir conhecimentos qualificados, dominar as 

tecnologias e conhecimento de línguas estrangeiras são alguns dos pré-requisitos para um 

bom currículo. Além disso, o desenvolvimento de competências globais para atuação em 



 

 

mercados multiculturais é algo que está sendo valorizado, o que exige atenção para a 

formação de cidadãos globais.  

Assim, entende-se que as universidades devem levar em consideração, de modo a 

reconhecer e valorizar a importância das questões relacionadas aos desafios sociais 

apresentados pela globalização, as competências, as habilidades e os conhecimentos globais, 

para promover uma educação de melhor qualidade aos estudantes da atual conjuntura. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa, apresentando 

como procedimento a análise textual discursiva. Segundo Moraes e Galiazzi (2014) a análise 

textual discursiva (ATD) se refere a uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com o propósito de produzir novas compreensões a respeito dos 

fenômenos e discursos. Insere-se entre os extremos da análise de conteúdo tradicional e a 

análise de discurso, representando assim um movimento interpretativo de caráter 

hermenêutico. 

Neste sentido, com o objetivo de analisar os processos de interação e de mobilização 

de conhecimentos identificados pelos estudantes, da Educação Superior na modalidade 

presencial, no decorrer da participação dos MOOCs ao utilizar os recursos disponibilizados 

para o processo de aprendizagem. Para coletar os dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 7 estudantes, de dois cursos de graduação em uma universidade 

localizada na região sul do Brasil, que já haviam participado de tal modalidade de curso. 

De acordo com Flick (2012) as entrevistas semiestruturadas     elaboradas mediante 

diversas perguntas que cobrem o escopo pretendido da entrevista, servindo como           

                                      no momento da realização da entrevista. O  

                                               os questionamentos, e         r 

                                                      questões formuladas                

             adquirir                                                 a temática. Por este 

motivo              precisam                                                               .  

 

Análise e discussão dos resultados 

 

Para realizar a análise das respostas dos participantes deste estudo, seguiram-se 

rigorosamente as etapas da análise textual discursiva (ATD). Inicialmente, foi realizada a 

desconstrução do corpus em unidades de sentido, catalogando-as com um código específico, 



 

 

tal como, E1 - P1 - U   D            ‘E’ se refere ao entrevistado e o número o identifica 

                 ‘P’ representa a pergunta e o número referido diz respeito a qual pergunta 

foi respondida com aquela unid                  ‘U’             à unidade de sentido em 

relação à pergunta realizada.  

Posteriormente, partiu-se para a unitarização, a qual consiste na fragmentação do texto 

em unidades de sentido e na reescrita de cada unidade de forma que estas assumam um 

significado de modo completo e coerente dos trechos originais. Também foram atribuídos um 

título ou pequena síntese para cada unidade elaborada, tendo o propósito de facilitar o 

processo de categorização. Então, realizou-se a comparação dessas unidades de sentido, 

agrupando-as por elementos e significados semelhantes, formando assim as categorias de 

análise. 

Para este estudo, foi utilizado o método misto de categorização, ou seja, a partir do 

método dedutivo foram construídas            “        ”      ndas das teorias que embasam o 

trabalho e os questionamentos da entrevista; e também o método indutivo, pois as categorias 

“        ”                      e, ainda, reorganizadas conforme a análise. Desse modo, 

organizando os conjuntos de elementos semelhantes, foram reunidas categorias primárias, 

intermediárias e finais.  

Neste sentido, foram identificadas três categorias finais, a saber: interação, 

mobilização de conhecimentos e internacionalização. Portanto, para a realização desta 

pesquisa, nos debruçamos sobre essas três categorias, visto que possibilitam o 

desenvolvimento de argumentos para o objetivo apresentado, isto é, analisar os processos de 

interação e de mobilização de conhecimentos identificados pelos estudantes, da Educação 

Superior na modalidade presencial, no decorrer da participação dos MOOCs ao utilizar os 

recursos disponibilizados para o processo de aprendizagem. 

 

Interação 

 

Os entrevistados ao responderem ao primeiro questionamento da pesquisa - “Q     

foram os recursos disponibilizados durante o processo de aprendizado em MOOCs”? – 

abordaram que foram disponibilizados alguns recursos, tais como, vídeos, fóruns, chats, e-

mail, materiais didáticos em PDF, links/sites informativos para o desenvolvimento da prática 

profissional e ambientes destinados à realização de tarefas interativas. 

Quando questionados sobre os processos de interação entre professor/es e estudantes 

no decorrer do MOOC, os entrevistados responderam que em geral realizam a interação por 

meio do fórum e chat.  



 

 

De acordo com um dos entrevistados:  

 

“A interação acontecia por chat e fórum mesmo, daí acaba tendo muito contato 

mesmo, aí acho que ajuda bastante né. Tu sabe que na verdade que as pessoas estão 

inscritas naquele curso, e as pessoas que estão interagindo naquele fórum pode ser 
qualquer pessoa de qualquer módulo do curso já que está mais avançado ou mais 

anterior, naquela mesma categoria, naquela mesma disciplina. Então, podem ser 

todos colaborando no fórum, porém tu não vai ter conhecimento de quem está nas 

outras turmas ”  E     

 

O participante E. 6 complementa que: 

 

“Bom! Geralmente, eles disponibilizam uma plataforma de comunicação direta com 

o professor dentro da aplicação que é feito o MOOC, mas alguns até disponibilizam 

canais em redes sociais para que a gente possa contatar de formas diferenciadas, e 

que possa, também, ter mais comunicação com os outros alunos e conhecer as 

experiências deles, e que assim a gente possa trocar experiências e ainda ajudar 
uns aos outros a melhorar.” (E. 6) 

 

Já o participante E. 2 sinaliza outras possibilidade de interação: 

 

“Como eram vídeos já gravados, como no caso dos que eu assisti, então, a única 

interação digamos assim, era quando tinha alguma dúvida mandar algum e-mail 

para o professor né, fazer a questão por e-mail. E os que eu participei eu não tinha 

contato com a turma, então, era como se fosse um curso individual, era eu fazendo 

individualmente o curso. No decorrer sendo bem específico na Udemy, no decorrer 

dos cursos geralmente eles citam ferramentas, ah, pode usar programa tal para 

fazer tal coisa, então, ele é citado né, às vezes verbalmente durante um vídeo ou 
apresenta só um link ali, mas não é uma ferramenta que esteja pronta para ti, que 

seja da plataforma. É uma ferramenta externa que tu vai correr atrás para achar, 

instalar ou vai ler, ou vai pegar algum livro na biblioteca para complementar.” (E. 

2) 

 

Desse modo, cabe salientar que pode-se observar por meio das respostas obtidas que  

os participantes do estudo citaram recursos como o chat, o fórum, o e-mail e a rede social, 

sendo que estes contribuíram para que houvesse a interação entre os envolvidos no processo 

educativo em MOOCs. Por outro lado, dois entrevistados alegaram que não tiveram interação 

com o professor e os colegas no decorrer do curso. 

Sendo assim, compreende-se que as ferramentas digitais podem possibilitar aos 

professores e discentes a interação/comunicação de diferentes maneiras. Sendo que, o e-mail é 

um recurso prático e econômico para enviar e receber informações, pois permite que os 

aprendizes, a qualquer momento, formulem questões para o docente respondê-las 

oportunamente, e também, pode ser utilizado para o envio de materiais para todos os 

estudantes. O fórum de discussão tem o propósito de possibilitar a interação assíncrona, isto é, 

a que ocorre quando o emissor envia uma mensagem e o receptor poderá recebê-la em outro 

momento. Desta forma, cada participante do grupo poderá postar as suas contribuições no 



 

 

fórum e retornar a qualquer momento neste ambiente, e assim ler as postagens dos demais. 

Assim, se torna possível ler, reler, pesquisar e contribuir posteriormente no fórum, o que 

favorece o amadurecimento do que se pretende compartilhar. Os chats, ou salas de bate-papo, 

por sua vez, são adequados para a comunicação síncrona, ou seja, aquela que ocorre quando 

os participantes estão conectados ao mesmo tempo. Portanto, se refere a uma tecnologia 

adequada para promover a interação entre os participantes e, também, possibilitar o 

esclarecimento de dúvidas em tempo real (GIL, 2018). 

 

Mobilização de conhecimentos 

 

Em relação ao aos conhecimentos adquiridos por meio dos MOOCs o entrevistado E. 

1 relata que alguns conhecimentos foram adquiridos por meio dos MOOCs realizados, bem 

como, conhecimentos técnicos, os quais foram utilizados em sua atividade profissional, e 

outros conhecimentos relacionados a questão cultural que servem para a vida em um mundo 

globalizado. Pois, muitos MOOCs permitiram a interação entre os participantes, havendo 

possibilidade de aprender sobre questões profissionais e conhecer a cultura de outros países. 

Ainda assim, o entrevistado E. 2, aponta que foram adquiridos conhecimentos através 

dos MOOCs realizados, tais como, metas diferentes de trabalhar com cálculos (no curso 

desenvolvido na plataforma Coursera), um novo tipo de tecnologia que ainda não tinha 

trabalhado, mas estava começando a trabalhar em sua nova empresa (no curso realizado na 

plataforma Udemy). Sendo que, outro estudante relata que os conhecimentos adquiridos 

mediante os MOOCs realizados se destacam os que ampliam a visão de mundo, de questões 

profissionais. Existem cursos que são ofertados em inglês, dessa forma o aprendiz tem a 

possibilidade de praticar o inglês, assim como há cursos que tem a possibilidade, por meio de 

fórum, de entrar em contato com outros participantes, com pessoas de outras nacionalidades, 

o que possibilitou descobrir outras plataformas e oportunidades. (E. 5) 

O estudante E. 6 revela que os dentre os conhecimentos adquiridos no decorrer dos 

MOOCs realizados se destacam questões como: Angular, JavaScript, Square, HTML e CCS. 

Sendo que, os conhecimentos adquiridos não se voltaram somente para a questão profissional, 

já que também atendeu a dimensão pessoal. Assim, também, buscou realizar cursos como 

aprender a desenhar, meditar e fotografar. 

Neste sentido, percebe-se que os estudantes mencionam que os conhecimentos 

adquiridos/mobilizados por meio dos MOOCs realizados tratam-se de conhecimentos 

voltados para a dimensão profissional, pessoal e cultural, os quais são considerados 

importantes para a vida em um mundo globalizado. 



 

 

Para Machado e Santos (2017) os MOOCs podem ser uma ferramenta para possibilitar 

a construção de aprendizagens, por intermédio da reflexão, de debates, de partilha de ideias, 

do trabalho em equipe, da criatividade, da autonomia, de raciocínio, de pesquisas, de 

conhecimentos envolvendo diversos campos de saberes, sendo que o desenvolvimento destas 

questões é imprescindível para a vida pessoal e profissional dos indivíduos na 

contemporaneidade.  

Relacionada à quarta pergunta realizada na entrevista – “C                       

sala de aula os conhecimentos proporcionados pelos MOOCs, os quais são identificados pelos 

          ”? – a maioria dos participantes (5) alegaram que este tipo de curso não tem sido 

trabalhado no contexto da Educação Superior presencial, sendo que apenas (2) afirmaram que 

às vezes o estudante tem a oportunidade de apresentar algum programa que ele desenvolveu 

em linguagens variadas. Sendo esta uma possibilidade ofertada pelos professores para 

compartilhar as aprendizagens adquiridas e uma forma de relacionar o seu curso de 

graduação.  

Em vista disso, pode-se afirmar que os MOOCs têm sido pouco trabalhados na 

Educação Superior presencial na atualidade. Por outro lado, a UNESCO (1999) menciona 

que, o uso das tecnologias deve se generalizar o máximo possível para auxiliar as instituições 

de Educação Superior, reforçar o desenvolvimento acadêmico, ampliar as possibilidades de 

acesso, possibilitar um escopo universal, promover a expansão do conhecimento, e facilitar o 

processo de aprendizagem ao longo da vida.  

 

Internacionalização 

 

Referente à quinta questão da entrevista – “Qual é a relevância da utilização dos 

   C     E                ”? – os participantes do estudo apresentaram os seguintes 

argumentos: 

O entrevistado E. 1 diz que a utilização dos MOOCs na Educação Superior é 

relevante, devido ao fato de ser uma possibilidade de ampliar os conhecimentos em questões 

específicas que não são aprendidas nas aulas presenciais da Educação Superior. Além disso, 

serve para gerar uma visão mais global, internacional, em função dos cursos serem 

internacionalizados, isso auxilia a aprender mais por ter a possibilidade de contatar com  

pessoas de outros países. Então, os MOOCs podem contribuir tanto para aprender sobre 

outras culturas, quanto para desenvolver os conhecimentos técnicos de determinado curso. 

O entrevistado, E. 2, considera que é a relevante a utilização dos MOOCs na Educação 

Superior, principalmente, por considerar a questão do tempo relacionado ao deslocamento, 



 

 

pois a maioria dos estudantes da sua turma trabalha. Sendo que, realizar um MOOC na 

Educação Superior abre a possibilidade para reaproveitar algum momento livre, por exemplo, 

caso aconteça de alguém não conseguir assistir em um determinado dia uma aula, o mesmo 

poderá acompanhar tal aula em outro momento, ou se algum estudante acompanhou a aula e 

não compreendeu, este poderá assisti-la novamente. O fato de ter material de aula 

complementar em mídia como um áudio ou um vídeo, é algo muito significativo. 

Já o estudante E. 3, considera que a utilização dos MOOCs na Educação Superior é 

importante, pois estamos vivendo em um mundo cada vez mais globalizado, mais 

internacionalizado. Sendo que o estudante E. 6 menciona que a utilização dos MOOCs na 

Educação Superior é algo importante, principalmente, pelo fato de desenvolver os 

conhecimentos necessários de maneira facilitada e atualizada para um melhor preparo 

profissional. Pois, é fundamental saber como fazer, a prática para se manter no mercado de 

trabalho. 

Com as respostas obtidas, compreende-se que devido ao fato de muitos MOOCs serem 

considerados cursos ofertados a nível internacional, tal modalidade pode contribuir de 

maneira significativa para o desenvolvimento dos aprendizados dos estudantes. Pois, vivemos 

em um mundo globalizado, cada vez mais internacionalizado e ter a possibilidade de 

participar de MOOCs na atual conjuntura poderá auxiliar a melhorar o currículo, a ampliar e 

atualizar os conhecimentos culturais, pessoais e profissionais, sem precisar despender de 

tempo e dinheiro para se deslocar para alguma unidade educativa para assistir as aulas, se os 

participantes possuírem recursos tecnológicos que permitam o acesso a internet. 

Oportunizando assim, os estudantes a enfrentar os desafios apresentados pelo mercado de 

trabalho e pela sociedade globalizada. 

Diante disso, cabe mencionar que o fato das instituições de Educação Superior se 

comprometer com as questões globais, atreladas aos direitos humanos e proteção ambiental, a 

capacidade de empatia e de se comunicar com pessoas de diversas origens, e a capacidade de 

se sentir em casa em todos os lugares, são atributos que auxiliarão a atual geração de 

estudantes universitários a percorrer seu caminho pelo mundo (STALLIVIERI, 2016).  

Por este motivo, pressupõe-se que é fundamental que tais unidades educativas 

considerem a internacionalização do currículo para favorecer a preparação, formação dos 

estudantes para a vida em um contexto globalizado. Para tanto, isto requer que as mesmas 

repensem as suas metas e objetivos, buscando incorporar tanto as habilidades internacionais, 

quanto o conhecimento global. 

 

Considerações finais 



 

 

 

A partir da realização da presente pesquisa, é possível inferir que os cursos online 

abertos massivos (MOOCs) vêm se tornando uma importante ferramenta educacional no 

Brasil e no mundo, sendo utilizados de forma autônoma pelos estudantes. Muitos destes 

cursos disponibilizam recursos educacionais ativos que estimulam o desenvolvimento dos 

aprendizados dos aprendizes de maneira prática e colaborativa em diversos campos de 

conhecimento. 

A elaboração deste estudo permitiu o entendimento que MOOCs tem potencial para 

influenciar significativamente na aprendizagem dos estudantes, assim estes cursos podem ser 

uma possibilidade de serem ofertados nas disciplinas da Educação Superior presencial. Para 

tanto, os docentes podem elaborar ou sugerir MOOCs que ocorrem em diferentes ambientes 

virtuais, considerados fundamentais para o processo de aprendizagem dos discentes, 

favorecendo a ampliação e atualização de saberes. Estes por sua vez, poderão ser aproveitados 

em um espaço destinado para a reflexão, a apresentação e o debate, a fim de oportunizá-los a 

compartilhar as experiências e os conhecimentos adquiridos no decorrer dos mesmos, 

relacionando assim com os conteúdos trabalhados nas disciplinas da Educação Superior 

presencial com as experiências e as vivências, também, internacionais. 
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