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CENÁRIOS IES/RIDE-DF 
 

INCERTEZAS CRÍTICAS E HIPÓTESES 
 

 

1 APRESENTAÇÃO 

A história da humanidade é pontilhada de exemplos de nações vitoriosas que se 

tornaram polo de poder com base no conhecimento e na inovação. Na era moderna, 

todavia, esses fatores se tornam progressivamente mais importantes, exigindo constantes 

aperfeiçoamentos nos sistemas educacionais. Estes e as liberdades democráticas têm sido 

fundamentais para o sucesso dos países desenvolvidos e, ao que tudo indica, continuarão 

sendo, por muito tempo. 

Mas há algo de novo nesse panorama, porque até mesmo os mais avançados 

modelos de educação estão prestes a sofrer radicais transformações — especialmente por 

influência das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) — e a maioria dos 

gestores do ensino superior sequer se deu conta dessa possibilidade. 

No Brasil, a Carta Magna aborda a educação em diversos aspectos, com 

destaque para a seção I do capítulo III, que inicia com o art. 205: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1988). 

 

A chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu art. 1º, 

preconiza que 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
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§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho à prática 
social (BRASIL, LDB, 1996). 

 

Apesar das boas intenções do legislador, a real arquitetura educacional brasileira 

convive com sérios e persistentes problemas estruturais, mesmo após alguns esforços 

empreendidos por sucessivos governos. Além disso, o recente progresso social possibilitou 

a emergência de segmentos populacionais antes marginalizados, demandando mais 

educação e conhecimento. Esse contexto assume características paradoxais no momento 

em que significativa parcela dos gestores da educação brasileira rejeitam as TICs como 

vetor fundamental para o modernização do ensino. 

No Planalto Central — e em particular na Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF)1 — os elevados índices de 

matrícula em Instituições do Ensino Superior (IES) podem camuflar, para os menos 

avisados, a baixa qualidade do ensino, com reflexos importantes para o mercado de 

trabalho, acarretando crônicos problemas de produtividade econômica. 

O quadro se torna ainda mais complexo quando se constata relações de 

influência entre as atividades das IES/RIDE-DF e incertezas críticas não diretamente 

relacionadas, como a economia da região e do País, a entrada de capitais estrangeiros e o 

Parque Tecnológico Capital Digital. 

Toda essa intrincada conjuntura motivou o Instituto SAGRES – Política e 

Gestão Estratégica Aplicadas a eleger as IES/RIDE-DF como o foco de um novo estudo 

prospectivo a ser oferecido à população brasileira e, em particular, à sociedade do Distrito 

Federal e dos municípios do Entorno. 

2 ESCOPO 

Elaboração de cenários prospectivos para as Instituições de Ensino Superior da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), tendo 

como horizonte temporal o ano de 2025. 

                                            
1 O Governo do Distrito Federal (GDF) tem feito gestões no sentido de criar a Região Metropolitana do 
Distrito Federal (RMDF), inclusive estabelecendo a “Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
do Distrito Federal” (http://www.entorno.df.gov.br). Contudo, permanece em vigor o Decreto nº 
7.469/2011, que institucionaliza a RIDE-DF, motivo pelo qual esta permanece como objeto do presente 
estudo. 
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3 OBJETIVOS 

Oferecer à sociedade brasileira em geral e à RIDE-DF, em particular: 

− a identificação das oportunidades e ameaças presentes na conjuntura 
mundial, nacional e regional, relacionadas, direta ou indiretamente, com 
as atividades de educação superior; 

− as principais fortalezas (pontos fortes) e debilidades (pontos fracos) das 
IES/RIDE-DF, consideradas em sua média; 

− os temas estratégicos, as incertezas críticas e as principais hipóteses 
decorrentes; 

− o cenário de referência, descrito a partir da combinação das hipóteses 
mais prováveis; 

− cenários alternativos, esquematizados a partir da combinação consistente 
de hipóteses mesmo aparentemente pouco prováveis, proporcionando 
flexibilidade aos processos decisórios. 

4 METODOLOGIA 

O Instituto SAGRES desenvolve e aplica a metodologia FIGE — Ferramentas 

Integradas de Gestão Estratégica — cujo extrato encontra-se disponível em seu site na 

internet (www.sagres.org.br). O princípio básico consiste em adaptar e integrar diversas 

ferramentas de gestão disponíveis na literatura e praticadas por inúmeras instituições 

públicas e privadas, de modo a atender aos anseios e expectativas dos clientes (figura 1). 

Assim, a metodologia FIGE permite trabalhar com a intenção estratégica e 

com técnicas de avaliação diagnóstica, planejamento estratégico de longo prazo — apoiado 

em prospectiva estratégica — gestão estratégica, dinâmicas governantes, planejamento de 

médio e de curto prazos, tudo tendo como suporte a inteligência estratégica e a 

comunicação social.  

Conforme as necessidades, outras ferramentas podem ser agregadas, como: 

• Gestão de processos; 
• Gestão por projetos; 
• Balanced scorecard; 
• Indicadores de satisfação de clientes; 
• Liderança e Comportamento Organizacional; 
• Metodologia do Processo Decisório; 
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• Gestão de Mudanças Organizacionais; 
• Gerenciamento de Crises. 
 

 

 
Figura 1 – Metodologia FIGE – Ferramentas Integradas de Gestão Estratégica 

 

Para o presente estudo, as atividades estarão restritas à avaliação diagnóstica e à 

Prospectiva Estratégica, fundamentais para subsidiar o Planejamento e a Gestão Estratégica 

das IES. A elaboração de Cenários Prospectivos obedece a uma adaptação da Análise 

Morfológica, desenvolvida por Fritz Zwicky para estruturar e investigar complexos 

problemas em um conjunto de relações constantes multidimensionais e não quantificáveis.  

 

5 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

A conjuntura, atual e passada, foi estudada em 3 (três) âmbitos: 

• âmbito interno – as IES/RIDE-DF; 

• âmbito externo A – o ambiente de negócios das IES/RIDE-DF, com 

foco nos fatores externos que influenciam suas atividades e podem, em 
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contrapartida, ser influenciados por elas, em conjunto ou 

individualmente, direta ou indiretamente; e 

• âmbito externo B – o restante do ambiente externo, com foco nos 

fatores externos que influenciam as atividades das IES/RIDE-DF mas 

não são passíveis de ser influenciados por elas, em conjunto ou 

individualmente, direta ou indiretamente. 

Vale ressaltar que os âmbitos não foram configurados geograficamente. O 

ambiente externo A, por exemplo, pode se prolongar até o extremo oriente, caso tenha 

“fatores externos que influenciam as atividades das IES/RIDE-DF e podem, em 

contrapartida, ser influenciados por elas”. Do mesmo modo, ambiente externo B deve 

conter diversos fatores típicos na própria RIDE-DF. 

Cada um dos âmbitos foi analisado segundo a ótica das clássicas dimensões da 

estratégia. Além delas, o ambiente interno foi examinado também sob a ótica ambiental. 

Assim sendo, o estudo considerou as seguintes dimensões: 

• Política 
• Econômica 
• Social 
• Tecnológica 
• Ambiental (somente para o âmbito interno) 

 
Figura 2 – Âmbitos e dimensões 
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Embora os âmbitos e as dimensões tenham sido exaustivamente considerados 

durante as análises, os resultados, apresentados a seguir, sintetizam apenas as 

oportunidades, ameaças, fortalezas e debilidades que influenciam, direta ou indiretamente, 

as atividades das IES/RIDE-DF. 

5.1 ÂMBITO INTERNO 

Entende-se que pertencem ao âmbito interno das IES/RIDE-DF aquelas 

variáveis que estão sob controle e podem ser alteradas, embora sejam, em muitos casos, 

significativamente influenciadas pela conjuntura.  

5.1.1 Fortalezas 

• Movimento de criação de cursos tecnológicos. 

• Consciência da necessidade de criação de novos tipos, modalidades 

e metodologias de ensino. 

• Melhoria na titulação do corpo docente. 

• Movimento crescente no sentido de melhorar a capacitação do 

corpo docente e administrativo.  

• Reconhecimento da necessidade de gestão com foco em estratégias 

e resultados. 

• Capacidade de reação das IES, especialmente as privadas, face às 

mudanças mercadológicas e tecnológicas. 

5.1.2 Debilidades 

5.1.2.1 Gestão 

• Baixa profissionalização dos gestores universitários.  

• Parcela do capital humano com qualificação inadequada para a 

gestão universitária.  
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• Processos administrativos inadequados com a gestão profissional. 

• Espaços ociosos em determinados horários. 

• Abertura de diversos cursos sem estudo prévio de demanda. 

• Falta de conhecimento do público-alvo e das características da 

região por parte dos gestores, resultando em investimentos pouco 

eficazes em marketing. 

• Alto índice de evasão de alunos. 

• Baixo índice de captação de alunos. 

• Poucas políticas efetivas que visem a melhoria da qualidade 

acadêmica. 

• Estruturas administrativas tradicionais. 

• Baixa qualidade do atendimento.  

• Políticas de egressos pouco efetivas, procurando manter vínculos 

perenes com ex-alunos. 

• “Guerra” de preços. 

5.1.2.2 Discentes 

• Alto índice de inadimplência. 

• Dificuldade de adaptação das novas classes sociais entrantes no 

ensino superior às normas, valores, costumes e métodos didáticos  

vigentes nas IES/RIDE-DF. 

• Maior número de alunos ingressantes com baixo poder aquisitivo. 

• Alunos ingressantes com menor preparo intelectual para o 

ambiente e o desempenho exigidos pela academia. 

• Pequeno percentual de discentes que dominam um segundo 

idioma, dificultando intercâmbios com IES estrangeiras. 
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5.1.2.3 Docentes e ambiente acadêmico 

• Baixa qualidade do ensino. 

• Regime de trabalho do docente (baixo comprometimento dos 

docentes em regime horista e parcial). 

• Falta de instrumentos de motivação positiva para o corpo docente. 

• Baixa inovação. 

• Resistências ao emprego de TICs em apoio à educação superior. 

• As IES públicas são pouco ágeis na reação às mudanças 

conjunturais. 

• Modelo educacional defasado. 

• Deficiências de determinados gestores para diagnosticar, definir e 

priorizar problemas relevantes no processo de adaptação às 

mudanças já ocorridas e em andamento no mundo de hoje. 

• Modelos mentais dos gestores que os levam a focar  em ações de 

curto prazo, circunstanciais, tópicas, e que dificilmente tem relação 

com as verdadeiras causas dos problemas existentes (falta de visão 

sistêmica e de longo prazo). 

• Dificuldade dos gestores e de seus assessores em perceber 

oportunidades que as mudanças tecnológicas e sociais têm 

oferecido. 

• Manutenção, por parcela das IES, de estruturas inadequadas, 

currículos obsoletos, modelos pedagógicos arcaicos e mentalidade 

resistente a mudanças. 

• Manutenção, por parcela das IES, de políticas elitistas, abstratas, 

dissociadas do ritmo em que se move o mundo atual, se 

perpetuando como uma estrutura eminentemente reprodutora dos 

conhecimentos já existentes.  
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• Pouco investimento em tecnologias por parte das IES (públicas e 

privadas), diminuindo a qualidade da educação superior. 

• Pouco reconhecimento internacional das IES/RIDE-DF, exceto 

a Universidade de Brasília (UnB) que ocupa o 181º lugar de 21 mil 

IES do mundo, segundo o Conselho Superior de Investigações 

Científicas (CSIC, sigla em espanhol) da Espanha. 

• Pequeno percentual de docentes que dominam um segundo 

idioma, dificultando intercâmbios com IES estrangeiras. 

• Pouca priorização e, em consequência, limitações orçamentárias e 

postura inadequada para aperfeiçoamento dos sistemas de 

avaliação e melhoria da qualidade do ensino. 

5.2 ÂMBITOS EXTERNOS (A e B) 

5.2.1 Oportunidades 

• Aumento da demanda por cursos superiores. 

• Aumento da demanda de profissionais das “engenharias”. 

• Crescimento de demanda pelos cursos de graduação tecnológicos. 

• As IES são consideradas, pela maioria da população e dos 

formadores de opinião, como imprescindíveis, no momento atual e 

no futuro. 

• As aulas presenciais do tipo palestras podem ser substituídas por 

vídeos em ambientes virtuais, com especialistas mais preparados. 

• Crescente uso das mídias sociais.  

• Crescente uso de dispositivos móveis (computadores portáteis, 

tablets, smartphones etc.). 

• Novas TIC em apoio à educação superior (Revolução Tecnológica 

Educacional). 
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• Fim da separação entre Ensino a Distância (EAD) e Ensino 

Presencial. 

• Crescente “gameficação” da aprendizagem. 

• Popularização e socialização da internet. 

• Política federal de Inclusão Digital em curso. 

• Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital em Brasília 

(PTCD). 

• Possibilidade de se ampliar o público discente em função de maior 

disponibilidade de tecnologias e métodos agregados no processo 

ensino/aprendizagem. 

• Possibilidade de adaptação aos novos tempos e às novas 

necessidades/demandas.  

• O aumento da arrecadação tributária, possibilitando a destinação 

de mais recursos para projetos voltados à Educação e aos 

programas de bolsas. 

• Recursos do pré-sal (75%) serão destinados à educação. 

• A modalidade de EAD permite ganhar em escala e reduzir o custo 

por aluno. 

• Aumento da demanda por postos de trabalho mais qualificados, 

estimulando a procura por cursos superiores. 

• Caso a taxa de câmbio flutuante venha a apresentar o real 

valorizado, facilitará a importação de insumos e equipamentos, 

bem como iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

• Caso a taxa de câmbio flutuante venha a apresentar o real 

valorizado, facilitará a contratação de palestrantes e professores 

estrangeiros. 
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• Caso a taxa de câmbio flutuante venha a apresentar o real 

valorizado, facilitará a promoção de intercâmbios em países 

estrangeiros. 

• Economia local (RIDE-DF) em expansão favorece a abertura de 

novos cursos e de mais vagas.  

• Aumento da demanda por cursos superiores, devido ao 

crescimento da população estudantil concludente do ensino médio. 

• Política do Ministério de Ciência e Tecnologia no sentido de criar 

parcerias entre as empresas e as universidades, favorecendo a 

P&D. 

• Política de internacionalização das IES. As novas tecnologias de 

informação possibilitam a ampliação dos processos de 

internacionalização e mudam o processo de produção do 

conhecimento. 

• A maior parte dos investimentos governamentais vai para o ensino 

superior, cerca de 0,9% do PIB em 2010, contra 0,7% em 2000 

(essa média é similar aos demais países estudados pela OCDE, 

embora isso não signifique melhora na qualidade do ensino).  

• O ENADE permite visibilidade positiva às IES que apresentam 

melhor qualidade de ensino. 

• Movimento de fusões e aquisições (considerado também como 

ameaça). 

• Provável melhoria do sistema de transporte público nos próximos 

10 anos, facilitando a locomoção da população e o acesso físico a 

instituições que poderão se localizar em pontos de menor valor 

dos terrenos. Isso poderá reduzir os custos para construção de 

prédios e instalações de ensino. 
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• Provável aprovação do PNE 2013-2022, em especial no que se 

refere às metas 12 e 13, relativas ao ensino superior2. 

5.2.2 Ameaças 

• Provável diminuição do número de vagas em concursos públicos. 

• Saturação de cursos nas áreas de humanas e sociais (administração, 

direito, etc). 

• Investimentos externos diretos para aquisição de IES brasileiras. 

• Conservadorismo das estruturas político-administrativas de 

controle e fiscalização do Ensino Superior: sistema burocrático, 

focado em modelo convencional e defasado da educação, que não 

privilegia os processos de aprendizagem mais adequados aos 

modelos mentais do estudante contemporâneo. 

• Movimento de fusões e aquisições (considerado também como 

oportunidade). 

• Modelo educacional brasileiro com excessiva precocidade nas 

escolhas de carreira profissional, implicando desistência e evasão 

de estudantes. 

• Modelo educacional brasileiro com viés monodisciplinar na 

graduação, desmotivando os discentes.  

• Incompatibilidade quase completa com modelos de arquitetura 

acadêmica vigentes em outras realidades universitárias, 

especialmente de países desenvolvidos, dificultando o intercâmbio 

e o reconhecimento com IES estrangeiras. 

                                            
2 META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 
33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 
40% das novas matrículas, no segmento público.  

META 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 
setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento de doutores. 
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• Progressiva diminuição da importância do diploma no mercado de 

trabalho (atualmente, o diploma é necessário, mas não mais 

suficiente, como no passado. No futuro, poderá ser desnecessário, 

ou seja, o modelo “fábrica de diplomas” pode caminhar para a 

falência). 

• Restrições do Ministério da Educação (MEC) à abertura de novos 

cursos superiores, em determinadas áreas. 

• MOOCs (Cursos Online Abertos e Massivos) oferecidos por 

universidades reconhecidas internacionalmente como de excelente 

qualidade, que os oferecem gratuitamente. Em alguns casos um 

diploma formal pode ser obtido, a custos acessíveis. 

• Reestruturação dos cursos superiores, com o fim dos cursos 

“especializados”, como conhecidos hoje. 

• Deslocamento dos focos da relação ensino-aprendizagem: do 

conteúdo para o contexto; do professor para o aluno; e do 

conhecimento para habilidades e atitudes. 

• Necessidade de responder aos novos desafios ou submeterem-se 

ao ostracismo/extinção. 

• Infraestrutura precária de conexão com a internet, que dificulta a 

implantação de novas TICs em apoio ao Ensino Superior.  

• Dificuldade de desvinculação do método tradicional de ensino e de 

adoção de novos métodos de aprendizagem (cultura 

conservadora). 

• Deficiência de políticas mais efetivas que se sustentem em novas 

tecnologias na educação (as políticas governamentais ainda adotam 

métodos ultrapassados e dificultam o uso de métodos e 

tecnologias modernas). 

• Alto custo do investimento para aquisição das tecnologias 

modernas. 
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• Aumento constante de impostos, implicando o encarecimento de 

produtos e serviços. 

• Taxa de inflação alta, com encarecimento do custo de vida, 

implicando redução do poder de compra, aumento dos custos 

operacionais das IES, aumento de mensalidades, aumento das 

tarifas de transportes e aumento do gasto com alimentação. 

• Balança comercial negativa, implicando possível adoção de 

políticas de restrição à importação, o que poderá prejudicar a 

importação de insumos e equipamentos necessários às pesquisas e 

laboratórios. 

• Taxa de desocupação (aumento do desemprego), com a 

diminuição da oferta de vagas e salários pouco atrativos, podendo 

desestimular a procura por qualificação. 

• Caso a taxa de câmbio flutuante venha a apresentar o real 

subvalorizado, dificultará a importação de insumos e equipamentos 

(P&D), trazer palestrantes estrangeiros e promover intercâmbios 

com IES estrangeiras. 

• Taxa de juros elevada, podendo dificultar a obtenção de 

financiamentos pelas IES, para projetos de expansão e melhorias, 

bem como dificultar a obtenção de financiamentos por parte dos 

alunos, restringindo a possibilidade de acesso a uma IES (no 

segmento mais carente). 

• Perfil da economia local pode permanecer estagnado ou com 

crescimento vegetativo, prejudicando a oferta de novos cursos e 

acirrando a concorrência  entre cursos similares. 

• Inversão acentuada de valores na Política de Ensino Superior no 

Brasil, resultando na ascensão do populismo em detrimento da 

meritocracia;  

• Banalização da educação pelos chamados  ”massificadores” 

(quantidade em detrimento da qualidade). 



 
 

 

15 

• O aparato regulatório do MEC não está conseguindo induzir um 

processo de aumento de qualidade nas IES (deficiência do 

ENADE). 

• As particularidades regionais não são contempladas pelas políticas 

do MEC. 

• Determinadas políticas regulatórias do MEC, uma vez que, 

frequentemente, as IES ficam mais preocupadas em atender as 

demandas impostas pelo Ministério da Educação do que em 

discutir efetivamente a qualidade de seus cursos, professores e dos 

profissionais que estão formando. 

• Os critérios de qualidade do MEC são muito “acadêmicos” para 

todos os tipos de curso, inclusive para aqueles que foram criados 

com uma vocação mais voltada ao mundo profissional, como é o 

caso da graduação tecnológica. 

• Surgimento de novos empregos, em âmbito mundial, que não 

exigem educação superior. Pesquisadores norte-americanos 

alertam para o fato de que há uma desconfortável convivência 

entre dois indicadores: 60% dos jovens estão sendo educados no 

nível superior, ao passo que apenas 30% dos novos empregos 

exigem conhecimento desse teor. 

 

6 TEMAS ESTRATÉGICOS, INCERTEZAS CRÍTICAS E HIPÓTESES 

Objetivamente, cenários são visualizados a partir da combinação de hipóteses 

decorrentes das incertezas críticas referentes a cada um dos temas estratégicos 

selecionados, como conclusão da avaliação diagnóstica. 

Assim, ao final da etapa anterior, sucessivas reuniões da equipe de especialistas 

foram destinadas a examinar o cruzamento das fortalezas e debilidades do âmbito interno 

com as oportunidades e ameaças do âmbito externo, em uma técnica conhecida como 

análise SWOT (Figura 3), cuja criação é atribuída a Kenneth Andrews e Roland Cristensen, 
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professores da Harvard Business School., A sigla é um acrônimo de quatro variáveis: Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

      AMBIENTE  EXTERNO  
      Oportunidades   Ameaças  

A
M
BI
EN
T
E  
IN
T
ER
N
O
  

Fo
rt
al
ez
as
  

Aproveitar  as  oportunidades  com  base  
nos  pontos  fortes.  

Enfrentar  as  ameaças  com  base  nos  
pontos  fortes  

D
eb
il
id
ad
es
   Aproveitar  as  oportunidades  dentro  das  

possibilidades  impostas  pelas  
debilidades  e  reduzir  as  debilidades  de  

modo  aproveitar  melhor  as  
oportunidades.  

Reduzir  as  debilidades  de  modo  a  
enfrentar  as  ameaças.  

  

Figura 3 – análise SWOT. 
  

As reuniões permitiram identificar os temas estratégicos e as incertezas críticas 

relacionadas. A seguir, cada um dos componentes da equipe ficou encarregado de estudar 

até três temas e identificar as hipóteses decorrentes de cada uma das incertezas críticas, 

como se estas constituíssem, por si só, um pequeno cenário.  

Para tanto, foi utilizada a Análise Morfológica, desenvolvida por Fritz Zwicky 

— astrofísico suíço e cientista aeroespacial baseado no Instituto de Tecnologia da 

Califórnia (Caltech) — como um método para estruturar e investigar complexos problemas 

em um conjunto de relações constantes multidimensionais e não quantificáveis. 

Atualmente, Tom Ritchey, da Sociedade Sueca de Morfologia, é referência no assunto. 

Cada especialista se valeu de diversas fontes de pesquisa e referências 

bibliográficas, listadas ao final de presente relatório. Todavia, para facilitar o entendimento 

público, foram elaborados textos sintéticos, a título de ambientação. Desse modo, são 

apresentados, a seguir, 14 (quatorze) temas estratégicos, cada um com as respectivas 

ambientações, incertezas críticas e hipóteses decorrentes. 
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6.1 ACEITAÇÃO DAS NOVAS TICs 

Especialistas afirmam que as estruturas educacionais, no mundo todo, serão 

fortemente abaladas pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Nesse 

cenário, parece claro que as IES mais avançadas estão mais bem preparadas para enfrentar 

os desafios. Esse “terremoto” será de grande abrangência porque os sistemas estão 

organizados para atender às demandas da era industrial, embora estejamos em plena era do 

conhecimento.  

Alvin Toffler é considerado, por alguns autores, como o primeiro 

idealizador da chamada “era do conhecimento” ou “terceira onda”3. Para o autor, a 

primeira onda foi a revolução agrícola, fundamental como ponto de partida para o 

desenvolvimento social, quando o homem começou a dominar a natureza em seu 

benefício. Milênios depois, a revolução industrial, ocorrida a partir de meados do Séc. 

XVIII, viria a possibilitar intenso progresso econômico, alterando substancialmente a vida 

em sociedade. Nas últimas décadas, contudo, as evoluções ocorrem em escala exponencial. 

Agora — e cada vez mais — a informação e o conhecimento induzem um “choque do 

futuro”, que Ray Kurzweil descreve como "um futuro período durante o qual o ritmo da 

mudança tecnológica será tão rápido, o seu impacto tão profundo, que a vida humana será 

irreversivelmente transformada”4. 

Essa conjuntura tem sérias implicações sobre o conhecimento, o qual, 

paradoxalmente, será cada vez mais disponível e, ao mesmo tempo, mais valioso. A 

quantidade de dados e informações gratuitos e disponíveis aumenta diariamente. Contudo, 

para agregar valor é preciso saber o que fazer com eles, ou seja, ter habilidades e atitudes 

apuradas.  

Por tudo isso, as dinâmicas educacionais estão se tornando muito 

diferentes. Antes, o ensino (em todas as suas formas) era baseado na premissa de que os 

conteúdos eram escassos e que o ambiente formal (universidade, faculdade, escola) era o 

único lugar onde eles poderiam ser encontrados. Então veio a internet. E as coisas 

mudaram, drasticamente. Conhecimentos necessários à aprendizagem estão disponíveis na 

                                            
3 TOFFLER, Alvin e TOFFLER, Heidi. A Terceira Onda. Record: São Paulo, 2010   
4 The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology. Livro sem tradução no Brasil, até o momento. 
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internet e de fácil acesso a toda a população conectada. Desse modo, os conteúdos, por sua 

abundância, não são mais o foco da aprendizagem, o qual desloca-se para o contexto.  

Nesse panorama, as mudanças na educação são inevitáveis e o modelo de 

“fábrica de instrução em massa” parece estar caminhando para a falência. De maneira geral, 

os alunos não encontram mais, na escola, ferramentas necessárias para enfrentar, em boas 

condições, um mercado de trabalho que, a cada dia, exige não somente conhecimentos, 

mas acuradas habilidades e atitudes.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) e de Ensino Técnico terão, 

basicamente, duas opções: responder aos novos desafios ou submeterem-se ao ostracismo. 

Os modelos educacionais emergentes evitam a transmissão formal de conteúdos por 

intermédio de instruções e se concentram em perícia, tutoria, aconselhamento, orientação e 

especialização. As novas abordagens são voltadas para o aprendizado personalizado, 

explorando o potencial de tecnologias que permitem a internalização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes em qualquer hora e em qualquer lugar.  

Isso significa a quebra de muitos paradigmas, principalmente enraizados em 

instituições detentoras de sólidas tradições e boa reputação no ambiente educacional. Por 

isso, estas tendem a resistir, com mais ênfase e por maior tempo, às mudanças. Em um 

contexto onde o conhecimento não é mais uma mercadoria, as organizações de ensino 

bem-sucedidas deverão responder rapidamente às tendências globais e discernir claramente 

as conexões entre: a aprendizagem e os negócios; a tecnologia e a pedagogia; os indivíduos 

e a sociedade.  

Não se trata de advogar pelo fim das instituições de ensino, porque sempre 

haverá demanda pela educação organizada. O que se coloca é a natureza da estrutura e dos 

métodos didáticos e pedagógicos. Por exemplo, os alunos não precisam mais participar de 

aulas em formato de palestras se, quando adequado, podem recorrer aos sites que 

disponibilizam aulas e conferências dos mais renomados peritos.  

Os conceitos de ensino presencial e ensino a distância provavelmente serão 

revistos. Na verdade, o ambiente escolar está caminhando para uma fusão, onde as 

tecnologias de informação e comunicação assumem papel proeminente, na medida em que 

dispensam a transmissão pessoal de conhecimentos.  
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Na Europa, nos EUA e em diversos países emergentes, grande parte das 

universidades implantou avançados centros de e-learning5, gerindo seus próprios ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA), os quais se destinam tanto a alunos presenciais quanto a 

distância. Essa vertente está sendo aperfeiçoada de modo a empregar técnicas que vão 

muito além da simples disponibilização de apresentações e textos em meio digital. Desse 

modo, estão sendo criados ambientes interativos cada vez mais sofisticados, que 

substituem com vantagens exposições e leituras unilaterais.  

No que se refere a cursos e aulas a distância, ainda que somente 

digitalizando o formato tradicional, algumas plataformas são dignas de destaque, como o 

Cousera (https://www.coursera.org), o EDX (https://www.edx.org) e o brasileiro Veduca 

(www.veduca.com.br). 

O modo como os alunos das novas gerações aprendem pode ser bem 

exemplificado nos jogos eletrônicos, onde um “avatar” interage com um mundo virtual 

povoado por seres digitais e por “avatares” de outras pessoas, as quais podem estar em 

qualquer outro lugar do planeta, em tempo real. Essas experiências virtuais interativas 

permitem a internalização de conhecimentos de maneira rápida, lúdica e efetiva. E as 

plataformas informatizadas podem ser oferecidas para um número ilimitado de discentes, 

em todo o mundo.  

Com o uso intensivo e transparente das novas tecnologias, os estudantes 

poderão assumir mais responsabilidades pela própria aprendizagem e projetar seus 

programas de estudo. A comunicação com professores e outros alunos também estará 

extremamente facilitada, desde que haja acesso ubíquo à Internet.  

As experiências mais bem-sucedidas estão apenas sendo iniciadas, mas 

algumas boas práticas — ainda que preliminares — já podem ser formuladas, como um 

efetivo apoio ao docente. Por ter sido formado no modelo anterior e por não dominar as 

novas tecnologias, o professor, de modo geral, tende a resistir às mudanças. Por isso é 

                                            
5 O e-learning, ou ensino eletrônico, corresponde a um modelo de ensino não presencial 
suportado por tecnologia. Processo pelo qual o aluno aprende através de conteúdos colocados 
no computador e/ou Internet e em que o professor, se existir, está à distância, utilizando a 
Internet como meio de comunicação (síncrono ou assíncrono) podendo existir sessões 
presenciais intermédias (WIKIPEDIA). Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/E-
learning. Consulta realizada em 28 de janeiro de 2014. 
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válido afirmar que a revolução educacional deverá se dar de fora para dentro, ou seja, será 

conduzida por não educadores, no sentido restrito da palavra.  

Assim, é preciso oferecer suporte adequado ao corpo docente, de modo a 

permitir amplo domínio e clara visualização da relevância e da aplicação das ferramentas 

informatizadas. Muitas tentativas de acrescentar algo novo no processo ensino-

aprendizagem fracassaram devido à falta de conhecimentos didáticos e pedagógicos dos 

programadores. As atividades que permitem a incorporação dos educadores ao ambiente 

digital são complexas e exigem esforços da administração, fazendo ver que situações de 

ensino autênticas podem ser totalmente contextualizadas.  

Cabe, entretanto, salientar a complexidade de tal mudança de 

comportamento por parte dos professores e gestores, já que, como mencionado em outra 

parte desse documento, o modelo mental desses profissionais tem sido reforçado por 

hábitos consolidados durante anos, e esses modelos não incorporam essas novas 

possibilidades tecnológicas. 

Outro fator de sucesso, nessa nova conjuntura, refere-se ao uso das mídias 

sociais — também chamadas de web 2.0 e web participativa — as quais despontam como 

uma das mais importantes ferramentas para apoio às mudanças exigidas para a educação. 

Diversas experiências exitosas estão usando essas ferramentas, de alguma forma, no 

planejamento, desenvolvimento, entrega, gestão ou avaliação de ensino e aprendizagem.  

Uma boa prática consiste no incentivo à produção de conteúdos pelos 

próprios alunos, geralmente na forma de podcasts, vídeos, wiki e conteúdos de blog, 

incentivando-os a compartilhar suas ideias online, em ambientes virtuais de discussão. Com 

isso, eles tendem a se envolver mais profundamente com a aprendizagem, porque assumem 

condição semelhante àquela antes desempenhada pelo professor. Ensinar é a maneira mais 

efetiva de internalizar conhecimentos.  

Ferramentas da Web 2.0 incluem aplicativos populares, como blogs, wikis e 

podcasts, sites de redes sociais como o Facebook e o LinkedIn; fotos e serviços 

videosharing como Flickr e YouTube; utilitários conhecidos, como feeds RSS, marcação 

social (por exemplo, Delicious, Diigo), microblogs como o Twitter, mashups (geotagging, 
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por exemplo). A Web 2.0 gerou conceitos como “folksonomia”, “darwikianism” e 

“sabedoria das multidões” (WHEELER, 2012)6.  

Além disso, é preciso prestar atenção para o crescente poder dos 

smartphones como instrumentos que permitem o aprendizado “'a qualquer hora e em 

qualquer lugar”. Atualmente esses aparelhos podem ter preços que desestimulam sua 

aquisição pelas classes menos favorecidas, mas estão se tornando progressivamente baratos.  

Todavia, todas essas práticas são ainda muito novas e, por isso, ensejam 

muitas questões a serem estudadas e analisadas. Como manter, por exemplo, a qualidade 

dessas interações? Como implantar uma cultura de colaboração? Que funções podemos 

esperar para os jogos online e móveis? Como fica a parcela da população que não tem 

acesso à internet? 

Essas e outras questões apresentam fortes argumentos de resistência para 

educadores e educandos, que preferem se manter na zona de conforto proporcionada pelo 

modelo tradicional, retardando ao máximo a adoção das novas práticas. 

Sugestão de texto complementar: A Revolução Tecnológica Educacional 
e a Nova Classe Média, disponível em: http://www.eme.eb.mil.br/ceeex/revista 

 

Incerteza: qual será o grau de aceitação e incorporação das novas 

TICs ao cotidiano pedagógico das IES/RIDE-DF, até 2025? 

Hipóteses: 

A. Menos de 10% das IES estará atuando com ênfase pedagógica nas 

novas TICs, a exemplo do que acontece atualmente. 

B. A minoria (cerca de um terço) das IES estará atuando com ênfase 

pedagógica nas novas TICs. 

C. Haverá um certo equilíbrio entre as IES atuando com ênfase 

pedagógica nas novas TICs e as IES trabalhando segundo o modelo 

tradicional. 

D. A maioria (cerca de dois terços) das IES estará atuando com ênfase 

pedagógica nas novas TICs. 

                                            
6 WHEELER, Steve. Who will Survive. Disponível em: http://steve-wheeler.blogspot.com.au/2012/08/who-
will-survive.html. Consulta realizada em 28/10/2012. 
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E. Mais de 90% das IES estará atuando com ênfase pedagógica nas 

novas TICs. 

 

6.2 BANDA LARGA (CONEXÃO COM A INTERNET) NA RIDE-DF: 
SITUAÇÃO DA QUALIDADE E AMPLITUDE. 

O termo banda larga pode apresentar diferentes significados em diferentes 

contextos. O setor de padronização da UIT (União Internacional de Telecomunicações) 

define banda larga como a capacidade de transmissão que seja superior àquela da primária 

do ISDN (Integrated Service Digital Network ou RDIS - Rede Digital Integrada de Serviços -  

popularmente conhecida como Linha Dedicada) a 1.5 ou 2 megabits por segundo. O Brasil 

ainda não tem uma regulamentação que indique qual é a velocidade mínima para uma 

conexão ser considerada de banda larga. 

O significado já sofreu várias modificações conforme o tempo. 

Inicialmente, banda larga era o nome usado para definir qualquer conexão à internet acima 

da velocidade padrão dos modens7 analógicos (56 Kbps). Usando linhas analógicas 

convencionais, a velocidade máxima de conexão é de 56 Kbps. Para obter velocidade acima 

desta tem-se obrigatoriamente de optar por uma outra maneira de conexão do computador 

com o provedor. Atualmente existem inúmeras soluções no mercado (RDIS, ADSL, 

Wireless WiFi ou WiMAX, Celular 3G ou 4G).  

De uma maneira geral, de acordo com um órgão de pesquisa8 americano 

(The Nielsen Company) classificou a velocidade da conexão em quatro grupos: 

• lenta: até 512 Kbps; 

• média: de 512 Kbps a 2 Mbps; 

• rápida: de 2 a 8 Mbps; e 

• muito rápida: acima de 8 Mbps. 

As redes de banda larga são as estradas do conhecimento do século 21. 

Construídas sobre cabos coaxiais, fibras ópticas ou sistemas de transmissão sem fio 

                                            
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/Modem 
8  Disponível em:http://www.tecmundo.com.br/infografico/9683-a-velocidade-media-da-internet-no-brasil-
infografico-.htm#ixzz2lqqWkgOx  
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(wireless), essas super-redes devem permitir conectar escolas, hospitais, empresas, residências 

e repartições públicas, bem como oferecer a todos os cidadãos novas oportunidades de 

acesso à cultura e à informação. 

Além desses benefícios, no Brasil intenciona-se viabilizar os serviços de 

governo eletrônico, de televisão sobre protocolo IP (IPTV), de videoconferência e todos os 

tipos de comunicação de voz, dados e imagens, popularizando a Internet com o 

denominado Plano Nacional de Banda Larga. 

No intuito de contextualizar o leitor em termos comparativos, atualmente o 

país que possui a melhor internet do mundo é a Coréia do Sul9. O país ficou em primeiro 

lugar no ranking do ano de 2012, atingindo marcas médias de 18 Mbps nas conexões. Os 

Estados Unidos ocupavam apenas a 13ª colocação, com 5,8 Mbps e o Brasil possuía a 

velocidade média de 2,1 Mbps, abaixo da média mundial de 2,3 Mpbs. Em 2013 (2º 

trimestre) a média do Brasil subiu para 2,4 Mbps, ocupando a 80ª posição na lista de países 

analisados10.  

Alguns fatores críticos contribuíram para o primeiro lugar no ranking da 

Coréia do Sul, tal como a urbanização (facilitando o acesso e barateando os custos das 

operadoras), as redes móveis (4G), incentivo governamental (3,7% de investimento do PIB 

em ciência e tecnologia contra 1,1% do Brasil na mesma data). Apesar do nível de 

excelência, o governo sul-coreano continua lançando investimentos para disponibilizar 

conexões de 1 Gbps (10 vezes mais que os atuais 100 Mbps) para grande parte da 

população.  

Com relação aos valores médios da conexão por Mbps de conexão em três 

países apresentados, tendo por base o ano de 2012, é oportuno  visualizar os dados 

apresentados na tabela 1: 

País Velocidade da Conexão Valores em Dólares 
Coréia do Sul11 1 Gbps (1000 Mbps) $ 27  
Estados Unidos 60 Mbps $ 46  
Brasil 30 Mbps $ 50  

Tabela 1 – Velocidade de conexão e valores, por país12. 

                                            
9 Artigo publicado por Renato Rodrigues em 02 de maio de 2012 no site da IDG Now 
http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/05/02/velocidade-media-da-banda-larga-no-brasil-e-10-da-sul-
coreana/ 
10 Empresa de Internet Akamai - http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/10/velocidade-media-da-
internet-cresce-11-no-brasil-afirma-pesquisa.html 
11 Intenção do Governo Sul-Coreano com os novos incentivos. 
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Nesse contexto, assim como tem sido feito pelos governos de diversos 

países, buscando popularizar e melhorar o serviço de conexão com a internet e usufruir dos 

efeitos positivos diretos com a adoção dessas novas políticas, o governo brasileiro criou o 

PNBL (Plano Nacional de Banda Larga) com o Decreto n. 7.175, de 12 de maio de 2010, 

que tem o objetivo de expandir a infraestrutura e os serviços de telecomunicações, 

promovendo o acesso pela população e buscando as melhores condições de preço, 

cobertura e qualidade. A meta é proporcionar o acesso à banda larga a 40 milhões (63% do 

total de domicílios) de domicílios brasileiros até 2014 à velocidade de no mínimo 1 Mbps. 

Atualmente, 49,2% da população brasileira com dez anos ou mais, tem acesso à internet13 .  

A intenção do PNBL é oferecer a infraestrutura necessária para que as 

operadoras e provedores possam oferecer os serviços de acesso à internet a 1Mbps em 

todo o território nacional a um preço de R$ 35,00 (com impostos) para o usuário final. Para 

tanto, a Telebrás foi reativada e os seus ativos de redes de telecomunicações (fibras óticas) 

deverão atingir localidades onde não há ofertas por parte das concessionárias.  

Várias ações estão em fase de implementação, outras em discussão e 

também em fase inicial de formulação. Dentre várias ações destacam-se a formulação de 

normas de infraestrutura, regulação de vários serviços, incentivos fiscais e financeiros aos 

serviços de acesso à internet e equipamentos, política produtiva e tecnológica, rede nacional 

(Telebrás),  

Para a implementação do PNBL, as regiões do país deverão ser 

contempladas de forma equânime com relação às velocidades de acesso, devendo haver 

maiores investimentos em regiões de mais difícil acesso e que possuem uma infraestrutura 

atua mais deficitária.  

A RIDE-DF, além de ser beneficiada pelo PNBL do governo federal, tem 

envidado esforços para disponibilizar rede Wi-fi gratuita em várias regiões da cidade por 

meio do programa CONECTA DF lançado em 2011. O objetivo é ampliar a cobertura 

para todo o Distrito Federal até o início da Copa de 2014 com uma velocidade prevista de 

                                                                                                                                
12 Fonte: The Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/2011/02/23/south-korea-gigabit-internet-
2012_n_827145.html 
13 Fonte PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/numero-de-brasileiros-com-acesso-a-internet-cresce-7 
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1Gbps. Até 2013 os resultados obtidos pelo referido programa são insatisfatórios, para não 

dizer irrisórios.  

Conforme o contexto apresentado, questiona-se portanto a confiabilidade 

na execução das metas definidas nos referidos programas, uma vez que colocar no papel é a 

parte mais fácil, mas a implementação efetiva do que se pretende é a parte mais difícil e não 

se tem observado resultados satisfatórios.  

Ressalta-se que a inclusão digital e o fácil acesso aos serviços públicos, 

resultam em uma população mais informada, tendo como consequência uma sociedade 

mais desenvolvida e com melhor qualidade de vida.  

Incerteza crítica: em 2025, qual será o status da RIDE-DF com 

relação à velocidade de conexão da internet, bem como qual o valor de acesso desta 

conexão com relação aos custos de acesso de outros países? 

Hipóteses: 

A. A RIDE DF possuirá uma velocidade de conexão da internet muito 

rápida (acima de 8 Mbps) e a um custo acessível (em torno de US$ 

27) a todas as classes sociais da região. 

B. A RIDE DF possuirá uma velocidade de conexão muito rápida 

(acima de 8 Mbps), mas a um custo acessível somente para a minoria 

da população. 

C. A RIDE DF possuirá uma velocidade de conexão rápida (entre 2 e 8 

Mbps) e a um custo acessível (em torno de US$ 27) a todas as classes 

sociais da região. 

D. A RIDE DF possuirá uma velocidade de conexão rápida (entre 2 e 8 

Mbps), mas a um custo acessível somente para a minoria da 

população. 

E. A RIDE DF possuirá uma velocidade de conexão média (entre 512 

Kbps e 2 Mbps) e a um custo acessível (em torno de US$ 27) a todas 

as classes sociais da região. 
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6.3 CONCURSOS PÚBLICOS 

O concurso público foi efetivamente instituído no Brasil com a 

Constituição Federal de 1988 (CF88), art. 37, incisos I e II, tornando obrigatório o 

concurso para ingresso a cargo ou emprego público.  Ao reconhecer o caráter ético do 

concurso público, a CF88 vincula o critério de ingresso ao serviço público aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, selecionando 

os servidores mais preparados para o desempenho do cargo.   

Não obstante tenha tramitado em diversas constituições brasileiras, a 

matéria foi consolidada com a Constituição Cidadã (CF/88), que trouxe as maiores 

inovações acerca do tema, chegando a apresentar os efeitos jurídicos da estabilidade no 

serviço público, de acordo com o ingresso do servidor na Administração Pública14. 

Todavia, a realização do concurso público é obrigatória apenas para o 

ingresso a cargos e empregos públicos, dispensando-se tal exigência para a ocupação de 

funções temporárias (inciso IX), de funções de confiança (inciso V) e para cargos em 

comissão (incisos II e V). 

As Constituições de 1824 e de 1891 não trataram do assunto. Já a Carta de 

1934 dispôs sobre a acessibilidade dos cargos públicos por meio de concurso público, 

seguida pelas Constituições de 1937 e de 1946 que aderiram, praticamente, a mesma 

redação de 1934, destacando-se que, na CF de 1946, ficou vedada a estabilidade aos cargos 

de confiança e aos cargos de livre nomeação e exoneração.  

A Constituição de 1967 estabelece (art. 95) que “a nomeação para cargo 

público de provas ou de provas e títulos exige aprovação prévia em concurso público”. 

Merece destaque o fato de que as Constituições anteriores não exigiam concurso para 

admissão nos empregos públicos e nem nas funções técnicas ou científicas.  

Citada em diversos instrumentos legais, a matéria é hoje disciplinada por 

meio de duas normas: o Decreto nº 6.944/2009 – que estabelece medidas organizacionais 

para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; e a 

Portaria nº 450/2002, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que  

                                            
 14 Matéria disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4092.  Consulta realizada em 
27/10/2013. 
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estabelece normas gerais para realização de concursos públicos, no âmbito da 

Administração Pública federal.  No entanto, as carreiras típicas de Estado – cujo propósito 

é neutralizar eventuais ingerências de governo sobre a atuação desses profissionais e, assim, 

proteger os interesses da sociedade -, não contam, ainda, com a devida definição e 

regulamentação, conforme previsto na CF de 88. 

Na conceituação de Hely Lopes Meirelles, o concurso público “é o meio 

técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e 

aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a 

todos os interessados que atendam os requisitos da lei”15.         

Visto, atualmente, como ferramenta institucional imprescindível para o 

estabelecimento da moralidade, da igualdade e do estado de direito, o concurso público é 

cada vez mais valorizado no cenário nacional, não obstante seja alvo de permanentes 

arranjos e tentativas de descumprimento por instituições que integram o setor, como é o 

caso da atual prática de terceirização de serviços públicos.  

Cabe salientar que, sobre esse assunto, tem havido, há muitos anos, uma 

espécie de disputa entre gestores públicos e os órgãos normativos de pessoal. Estes 

procuram impor uma burocracia (obrigatoriedade de concursos públicos) que, em 

princípio, não tem atendido às necessidades urgentes de reposição ou de contratação de 

funcionários. Assim, à medida que gestores “inventam” maneiras criativas de superar os 

obstáculos formais característicos dos concursos (especialmente a notória lentidão para se 

processar as contratações), os órgãos normativos procuram “empatar o jogo”, criando 

novas regras para impedir que as modalidades criadas continuem sendo aceitas. É o caso 

dos antigos “extra-numerários”, das contratações por prazo determinado, dos convênios 

“guarda-chuva”, das terceirizações. Esses artifícios por vezes se encerram com os 

chamados “trens-da-alegria”, onde pessoas não concursadas são efetivadas por meio de lei 

especial. 

Segundo a Agência Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público 

(Anpac), cerca de 12 milhões de pessoas estariam interessadas em ingressar no serviço 

público e, em vista dessa demanda, o setor movimentaria anualmente mais de R$ 30 

                                            
15 Matéria disponível em: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5867/Concursos-Publicos. Consulta 
realizada em 01/11/2013. 
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bilhões. Desses, boa parte entra nos cofres públicos por meio da cobrança de taxas de 

inscrição. 

Entre os fatores de maior peso na disputadíssima concorrência por cargos 

públicos, segundo pesquisas, figuram a estabilidade e, obviamente, a remuneração média 

que registra 84,5% superior à praticada na iniciativa privada (R$ 3,2 mil no setor público e 

R$ 1,7 na iniciativa privada). Segundo a mesma entidade, essa seria a principal razão por 

que, de cada 4 pessoas hoje empregadas na iniciativa privada, 3 gostariam de ingressar no 

serviços público.  

Conforme dados apurados pela Associação Nacional de Proteção e Apoio 

aos Concursos (ANPAC), dos concursos federais realizados, em 2013, para o 

preenchimento de aproximadamente 9 mil vagas, inscreveram-se mais de 1 milhão e 100 

mil pessoas, ou seja, mais de 120 inscritos por vaga. 

Apesar do reconhecimento do concurso como “ferramenta institucional 

imprescindível para o estabelecimento da moralidade, da igualdade e do estado de direito”, 

há que se considerar alguns aspectos negativos de sua utilização como instrumento único 

de provimento de cargos. Por exemplo: 

• A admissão se faz apenas na inicial da classe ou série de classes. Isso 

desestimula os mais competentes (especialistas já reconhecidos) a se 

inscrever no processo seletivo. Sai uma pessoa de elevada 

competência e  experiência e é substituída por um novato sem aquelas 

qualidades. A organização sofre com a substituição. 

• A burocracia exige muitos meses, ou anos, entre a necessidade 

percebida de prover os cargos, a realização do concurso, e o prazo 

que é dado ao aprovado para tomar posse, que eventualmente não o 

faz e a situação se repete com os novos convocados. 

• Um processo seletivo que atrai centenas de milhares de pessoas tem 

um custo elevadíssimo e exige mecanismos sofisticados e complexos 

de logística e de controle. Esses mecanismos nem sempre têm 

correspondido às expectativas da comunidade relativas à 

imparcialidade e à eficácia dos concursos, casos em que o processo é 

interrompido para se apurar irregularidades e protelar, ainda mais, a 
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inclusão dos novos funcionários de que a administração pública 

necessita.  

Esses argumentos sugerem uma reflexão sobre possíveis alterações do 

processo em questão, de maneira a procurar atender, além da moralidade, da igualdade e do 

estado de direito, os interesses da administração pública que busca ser efetiva e eficaz. O 

modelo atual contribui para a péssima qualidade de uma parcela dos serviços públicos  —  

em especial nos segmentos de saúde, segurança, educação e transporte — com reflexos 

visíveis em manifestações populares como as ocorridas em meados de 2013. 

Estima-se que, para os próximos dois ou três anos, em torno de 400 mil 

vagas serão oferecidas - somando as três esperas de governo em todos os poderes -, em 

decorrência, especialmente, da defasagem ocorrida nos últimos anos e da pirâmide etária do 

funcionalismo público. Somente no executivo federal registra-se uma defasagem de 135 mil 

servidores em relação a 1988, além do que, mais de 50% dos servidores ativos estão na 

faixa de 46 a 60 anos, conforme figura 4 da Cartilha ENAP – Perfil 201316.        

Sob outro olhar, embora os indicadores apresentem defasagem dos quadros 

de servidores efetivos nos últimos anos, críticos do tema apontam o inchaço da máquina 

pública. Porém, fazendo-se um raciocínio linear, é coerente considerar que essa nova 

geração de servidores que ora ingressa no Estado, estará, dentro de 20 ou 30 anos, em 

condições de se aposentar, mantendo ativo o ciclo da renovação.  

Em decorrência da crescente demanda por cargos públicos, registrada nos 

últimos anos, com milhares de vagas oferecidas, surge um milionário negócio em torno dos 

Cursos Preparatórios focados no público “concurseiro”. Tal realidade, juntamente com a 

constatação do surgimento de “novas profissões”, sinaliza para as Instituições de Ensino 

Superior (IES), a necessidade de que se mantenham atualizadas em relação às mudanças e 

promovam eventuais adequações nos currículos dos cursos, ou mesmo no portfólio de 

cursos ofertados.    

A propósito, destaca-se que, na esfera federal, a grande maioria dos 

concursos públicos são para o nível superior, embora os Ministérios, o Banco Central, as 

                                            
16 Matéria disponível em: http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task= view&id=1862. 
Consulta realizada em 27/10/2013. 
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Agências Reguladoras e as Agências de Fomento, realizem, com frequência, certames para 

contratação de técnicos. No entanto, na opinião de especialistas do tema, a tendência é de 

que estes concursos, com o tempo, fiquem restritos aos Estados e Municípios, esferas que 

oferecem a maior quantidade de vagas para as áreas administrativas, e exigem apenas o 

nível médio.  

Incerteza crítica: quais serão, em linhas gerais, os quantitativos de 

vagas e os tipos de critério exigidos nos concursos para ingresso no serviço 

público? 

Hipóteses: 

A. O quantitativo de vagas oferecidas por concursos públicos 

permanecerá semelhante ao de 2013, mantidos os critérios atuais, com 

provas focadas basicamente em conhecimentos. 

B. O quantitativo de vagas oferecidas por concursos públicos 

permanecerá semelhante a 2013, porém os critérios passarão a exigir, 

além de conhecimentos, também habilidades e atitudes. 

C. Haverá uma ampliação no número de vagas oferecidas por concursos 

públicos, em relação a 2013, mantidos os critérios atuais, com provas 

focadas basicamente em conhecimentos. 

D. Haverá uma ampliação no número de vagas oferecidas por concursos 

públicos, em relação a 2013, porém os critérios passarão a exigir, além 

de conhecimentos, também habilidades e atitudes. 

E. O quantitativo de vagas oferecidas por concursos públicos diminuirá, 

em relação a 2013. 

 

6.4 POLÍTICA PARA O SISTEMA EDUCACIONAL EM FACE DE 
EVENTUAIS CRISES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 

De tempos em tempos países sofrem em decorrência de crises econômicas 

e/ou fiscais. Recentemente, em meados de 2008, economias do mundo todo foram 

abaladas profundamente por uma delas, cujos impactos perduram até hoje.  
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Invariavelmente, como medidas para superar tal momento, são adotadas 

agressivas políticas fiscais e forte redução de gastos públicos. A consequência atinge todos 

os setores da vida do cidadão, inclusive no que se refere aos sistemas educacionais. 

Países como o Brasil — sem planejamento de longo prazo e suas inerentes 

políticas de desenvolvimento sustentável — têm vivido momentos cíclicos de crescimento 

econômico e estagnação, ao longo das últimas décadas.  

Para efeito deste estudo serão apresentados três fatores, julgados relevantes 

para que o país possa criar um modelo que lhe permita fazer frente a situações de crises 

como já citado: (1) bônus demográfico, (2) a qualificação da mão de obra e (3) a 

necessidade de uma consistente política pública para educação. Política de Estado e não de 

governo.  

6.4.1 Bônus demográfico 

Bônus demográfico ou “janela de oportunidade demográfica” é o 

momento em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar o crescimento 

econômico. Isso acontece quando: (a) sua população cresce a taxas cada vez menores; (b) a 

proporção de pessoas em idade de trabalhar aumenta; e (c) existe um número crescente de 

homens e mulheres com maior escolaridade, levando ao um maior potencial produtivo.  

No entanto, todos os benefícios da “janela de oportunidade 

demográfica” são de pouca valia se não houver um aumento dos investimentos em 

educação e uma maior qualificação de seu capital humano. 

6.4.2 Qualificação da mão de obra 

Apesar de o Brasil ser hoje a sexta maior economia do mundo, quando o 

assunto é produtividade temos um longo caminho a percorrer. A má qualificação de nossa 

mão de obra - fruto do baixo investimento em educação - afeta a eficiência do processo 

produtivo e, consequentemente, torna os produtos nacionais pouco competitivos. Segundo 

vários estudos e pesquisas, o trabalhador brasileiro leva mais tempo e emprega mais 

recursos - não só financeiros - para produzir o mesmo que países como Estados Unidos, 

Cingapura, Taiwan, Canadá, Catar, Austrália, Alemanha e até o México. 
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Estima-se que o Brasil necessite de quase 340.000 profissionais em pelo 

menos 20 áreas críticas como Tecnologia da Informação (TI), Engenharia, Medicina, 

Geologia, entre outros. Até no setor que o país mais se destaca - o agronegócio - há tal 

carência, uma vez que a realidade no campo, hoje, exige o uso intensivo de máquinas e 

tecnologias, seja com a agricultura de precisão, seja na produção e controle dos rebanhos. 

6.4.3 Políticas públicas de educação 

No campo das políticas públicas, visando superar a deficiência de mão de 

obra qualificada e proporcionar acesso ao ensino superior, os governos Federal e estaduais 

vêm investindo em programas de financiamento à graduação na educação superior de 

estudantes matriculados em instituições não gratuitas.  

O Programa Ciência sem Fronteiras é outra ação do governo Federal que 

promove, por meio de estágio no exterior, intercâmbio de alunos de graduação e pós-

graduação com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em 

relação à tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que 

queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas 

áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que 

pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior.  

Os royalties do pré-sal traz uma nova perspectiva para e educação do país, 

já que pela lei sancionada pela Presidente da República lhe serão assegurados ao menos R$ 

2 bilhões por ano a partir de 2014 referente a distribuição dos recursos e participação 

especial da produção de petróleo. Embora calcule-se que o montante renderá R$ 134,9 

bilhões até 2022, especialistas afirmam que tais recursos serão insuficientes para o País 

investir 10% do Produto Interno Bruto (PIB) na área - valor necessário para cumprimento 

das metas do Plano Nacional de Educação (PNE)17. 

Existe um entendimento comum que o desenvolvimento 

socioeconômico de uma nação e sua capacidade de superar crises como a de 2008 está 

firmemente alicerçado na qualidade e continuidade das políticas públicas de ensino 

adotadas por seus sucessivos governos e garantidas por orçamentos adequados.  

                                            
17 Mais informações a respeito dos programas de financiamento federais, ver item 6.6 – 
Financiamento Público para o Ensino Superior. 
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O trabalho da Agência de Execução relativo à Educação, ao Audiovisual 

e à Cultura (EACEA), denominado The Impact of the Economic Crisis - Funding of Education in 

Europe 2000-2012, relata o entendimento geral de que educação e treinamento de alta 

qualidade são fatores essenciais para que a Europa supere os efeitos da crise econômica 

financeira de 2008. O mesmo documento informa que, apesar da crise, os orçamentos 

destinados à educação permaneceram estáveis na maioria dos países europeus, sendo que 

na Dinamarca, Chipre, Malta e Suécia estes foram ligeiramente superiores comparado ao 

ano de 2007.  

O estudo da EACEA é um bom referencial para governantes e demais 

atores envolvidos com a educação no país. No entanto, o que se tem visto até agora, no 

Brasil, são iniciativas pontuais e intermitentes, sempre reféns do momento político e 

econômico pelo qual o país passa.  

 

Sugestão de texto complementar: The Impact  o f  the Economic Cris is  -  Funding o f  
Educat ion in Europe 2000-2012 . Disponível em: 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf 

 
Incerteza crítica: como estarão a integração e a efetividade das 

políticas educacionais brasileiras — públicas e da iniciativa privada — para a 

prevenção dos efeitos de eventuais crises econômicas-financeiras, até 2025? 

Hipóteses: 

A. A União possuirá consistentes políticas públicas para o seu sistema de 

ensino — integradas com suas unidades federativas e a iniciativa 

privada — garantindo recursos orçamentários necessários para o 

cumprimento de suas metas educacionais, independentemente de 

crises econômico-financeiras. 

B. A União possuirá consistentes políticas públicas para o seu sistema de 

ensino — integradas com algumas unidades federativas e 

determinados atores da iniciativa privada — garantindo os recursos 

orçamentários necessários para o cumprimento de suas metas 

educacionais, independente de crises econômico-financeiras. 
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C. A União possuirá consistentes políticas públicas para o seu sistema de 

ensino — mas não integradas com suas unidades federativas, nem 

com a iniciativa privada — garantindo apenas os recursos 

orçamentários necessários para o cumprimento parcial de suas metas 

educacionais, sujeitas às consequências de crises econômico-

financeiras. 

D. A União não conseguirá estabelecer consistentes e integradas 

políticas públicas para o seu sistema de ensino, sujeitando-o às 

consequências de crises econômico-financeiras. 

 

6.5 PERFIL ECONÔMICO DA RIDE-DF 

A formação profissional dos jovens deve estar amparada por três fatores: 

garantia de acesso ao ensino profissional, qualidade do ensino oferecido e capacidade de 

absorção da mão de obra formada. Esta, por sua vez, está diretamente associada ao 

tamanho do mercado e ao perfil da economia local. 

Assim, é importante destacar algumas características socioeconômicas da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), julgadas 

relevantes para a avaliação sobre o futuro do perfil socioeconômico da região e a 

consequente formação de mão de obra para atender a demanda regional.  

6.5.1 RIDE-DF 

A RIDE-DF foi criada com objetivo de articular e harmonizar as ações 

administrativas da União, do Distrito Federal e dos municípios para a promoção de 

projetos que visem à dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento em escala regional. 

É constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água 

Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho 

de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo 

Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso 
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de Goiás e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no Estado 

de Minas Gerais (figura 4). 

 
Figura 4 – RIDE-DF. 

 

Em relação ao perfil econômico da região, os municípios que compõem 

a RIDE-DF e que se encontram mais próximos ao Distrito Federal estão voltados 

essencialmente para as atividades de serviços.  

O fato de Brasília ser a Capital do país e desempenhar 

preponderantemente funções institucionais e administrativas, a atividade econômica da 

população concentra-se na prestação de serviços e no comércio, enquanto a indústria, seja 

de transformação ou construção civil, é menos expressiva. 

A presença do setor industrial é observada mais fortemente em Alexânia 

e Luziânia. Com o PIB mais elevado da região, superando 1 bilhão de reais, Luziânia vem 

se projetando como um centro industrial, devido ao Distrito Agroindustrial - DIAL, e 

dispõe de condições que favorecem a implantação de pequenas e médias indústrias. 

6.5.2 IDH e Educação nos municípios da RIDE-DF 
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Trabalhos como as Sínteses de Informações Socioeconômicas dos anos 

2008, 2010 e 2012 e Evolução do IDH18 do Distrito Federal e dos Municípios da Área 

Metropolitana de Brasília comparativamente às demais Unidades da Federação e 

Municípios do Brasil, elaborados pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(CODEPLAN), entre outras questões socioeconômicas da RIDE-DF, destacam: 

− o enorme fosso que separa o DF dos demais Municípios da RIDE-
DF, particularmente em relação aos indicadores de renda e educação; 

− embora a evolução mais acentuada tenha acontecido no IDH 
Educação (183,2%), passando de 0,279 para 0,637, é este ainda o mais 
baixo entre os três componentes (IDH renda e expectativa de vida 
são os outros dois); 

− dos 22 municípios da RIDE/DF 14 estão com o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) baixo no componente 
educação; 

− no Distrito Federal, a parcela da população que possui ensino 
superior completo, incluindo curso de especialização, mestrado e 
doutorado, representa apenas 15,9%. 

 

Nesse sentido, mudanças no perfil socioeconômico, políticas públicas para a 

educação e a qualificação, e abertura de novos e diversificados postos de trabalho são 

fatores que podem contribuir para a melhoria do IDH na região.  

6.5.3 Diversificação e ampliação dos postos de trabalho 

A concretização de um planejamento estratégico voltado ao 

desenvolvimento econômico sustentável da região é o caminho para o surgimento de 

novos e diversificados postos de trabalho. Nessa linha, em outubro de 2012, o Governo do 

Distrito Federal assinou contrato com uma empresa de Cingapura, para a elaboração do 

Projeto Brasília 2060. 

O Projeto objetiva criar uma espinha dorsal que integrará grandes eixos: a 

cidade-aeroportuária, programada para ser instalada nas proximidades de Planaltina; o polo 

logístico, entre Samambaia e o Recanto das Emas; o centro financeiro internacional, perto 

de São Sebastião; e a ampliação do Polo JK, em Santa Maria, saída para Luziânia; e a 

                                            
18 Índice de Desenvolvimento Humano. 
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Cidade Digital, na região do Torto, cujo processo já se encontra em andamento. Tal 

iniciativa pode ser um vetor de transformação regional. 

Estudos apontam as seguintes áreas promissoras da RIDE-DF, na criação 

e demanda de novas competências: TIC, Saúde, Agronegócio, Construção Civil, 

Educação, Comunicação Social, Meio Ambiente, Gestão Empresarial. 

Sugestão de texto complementar: Síntese de Informações Socioeconômicas. Disponível 
em: http://www.codeplan.df.gov.br/areas-tematicas/pesquisas-socioeconomicas/291-
sintese-de-informacoes-socioeconomicas.html 

 

Incerteza crítica: como será o perfil da economia da RIDE-DF, em 

2025? 

Hipóteses: 

A. A atividade econômica da RIDE-DF se manterá preponderantemente 

na prestação de serviços, porém com ênfase nas áreas promissoras e 

avanços significativos na qualidade dos empregos ofertados.  

B. A atividade econômica da RIDE-DF tornar-se-á mais equilibrada, 

com crescimento relevante no segmento da indústria, com ênfase nas 

áreas promissoras e avanços significativos na qualidade dos empregos 

ofertados. 

C. A atividade econômica da RIDE-DF manter-se-á 

preponderantemente na prestação de serviços, mantendo perfil e 

qualidade dos empregos ofertados próximos do atual. 

 

6.6 FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA O ENSINO SUPERIOR 

6.6.1 O financiamento das Instituições de Ensino Superior 

Para diferenciar e classificar o sistema de Ensino Superior no Brasil, são 

adotadas as categorias ensino público e ensino privado. O sistema de Ensino Superior 

Público é mantido, basicamente, pelo poder público em nível federal, estadual ou 

municipal. 
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Em alinhamento com as categorias público-privado do ensino superior, 

o financiamento é atendido por meio de duas modalidades básicas: financiamento público e 

financiamento privado. 

Em grau de importância, o terceiro normativo norteador do modelo 

educacional no Brasil é o Plano Nacional de Educação – após a Constituição Federal/88 e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

No segundo PNE (Projeto de Lei nº 8.035/2010), com previsão de 

vigência para 2011-2020, que se encontra, ainda, em tramitação nas casas do Congresso 

Nacional para onde foi encaminhado em dezembro de 2010, a proposição de investimento 

público em educação está descrita na Meta 20: “Ampliar progressivamente o investimento 

público em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto, 

no final do decênio.” Note-se que o referido instrumento legal, quando encaminhado, 

vislumbrava o ano de 2020. 

6.6.2 Financiamento do Ensino Superior Público 

O financiamento público da educação é caracterizado quando os custos 

são cobertos pelo poder público, mediante transferência de recursos fiscais do tesouro para 

os orçamentos das universidades, por exemplo. É o caso típico das IES federais, onde o 

ensino é oferecido gratuitamente.  

No gráfico 1 podem ser observadas as médias percentuais das fontes de 

recursos nas instituições federais de ensino superior (IFES), apuradas entre 2004 e 2008. 

 
Gráfico 1 - Fontes de recursos das universidades federais brasileiras19. 

6.6.3 Financiamento do Ensino Superior Privado 
                                            
19 Fonte:  https://repositorio.ufsc.br/.../Cláudia%20Freitas%20e%20Pedro 



 
 

 

39 

As fontes de recursos para essas instituições são geradas nas taxas ou 

anuidades escolares pagas pelos alunos, tanto na graduação como na pós-graduação, ou 

então pela própria instituição, pela prestação de serviços de consultoria, educação 

continuada e pesquisas aplicadas ou outras que possam contar com apoio externo, inclusive 

patrocínios, segundo Carlos Osmar Bertero. Significa dizer que aproximadamente 95 a 

100% dos recursos são captados junto aos próprios clientes da educação superior, os 

alunos.   

Vale notar que o setor privado é, hoje, responsável por 

aproximadamente dois terços das matrículas no ensino brasileiro de terceiro grau. Só este 

dado já seria suficiente para ressaltar a importância estratégica deste segmento para a 

formação dos profissionais brasileiros de nível superior. 

Segundo o Censo da Educação Superior (INEP, 2010), entre 2003 e 

2009, a rede pública cresceu 18,9%; a rede privada, que já era maioria, cresceu 36,9%. Ou 

seja, o dobro. Essa constatação é preocupante, porque em 2001 as IES privadas já 

correspondiam a 68,9% das matrículas no ensino superior. Em 2010, essa participação 

chegou a 74,2% de, conforme se observa na figura 1, a seguir.  

 
Gráfico 2 - Proporção de matrículas nas IES – Brasil, 201020. 

 
De acordo com dados apresentados pelo MEC, no período de 2000-

2012, o crescimento de matrículas no nível superior como um todo foi de 161%, passando 

de 2.695.927 em 2000 para 7.037.688 em 2012, de maneira que, desse total, 1.087.413 

matrículas são em instituições públicas, enquanto que o sistema privado alcançou o número 

de 5.140.312 matrículas – mais de 73% do total, no intervalo de 12 anos (2000-2012). 

                                            
20 Fonte: Censo da Educação Superior – INEP, 2010. 
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6.6.4 Financiamento Público do Sistema Privado 

Não há dúvidas de que a democratização do acesso ao ensino superior 

do sistema privado deve-se, em grande parte, à implementação, pelo poder público, por 

meio de  programa de financiamento aos estudantes, ou de concessão de bolsas de estudo, 

conforme segue:  

• FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante. Foi criado pela Lei 
nº 10.260/2001, em substituição ao CREDUC, antigo Crédito 
Educativo. É um programa de financiamento que requer do aluno 
beneficiado o pagamento parcelado, com taxa de juros abaixo das 
praticadas no mercado e longo período de carência para início do 
pagamento das parcelas. O principal objetivo do FIES é facilitar o 
acesso de alunos de baixa renda ao ensino superior. 

• ProUni - Programa Universidade para Todos. Foi  
institucionalizado pela Lei nº 11.096/2005, tem como finalidade a 
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de 
ensino superior privadas. O governo oferece, em contrapartida, 
isenção de tributos às IES que aderem ao Programa.  A concessão 
das bolsas baseia-se em critérios socioeconômicos articulados ao 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Juntos, o FIES e o ProUni — programas do governo federal —, são 

hoje os principais instrumentos de financiamento estudantil com recursos públicos em 

benefício da educação privada. Essas duas modalidades atuam como âncoras para a 

expansão do acesso ao ensino superior, como comprovam os números a seguir 

apresentados. 

Considerando a relevância do FIES, vale destacar os principais critérios 

para habilitação do estudante ao programa e as condições gerais do financiamento: 

• o estudante precisa estar matriculado em Instituição particular de 
ensino superior; 

• a Instituição precisa estar cadastrada no MEC como usuária do 
FIES; 

• o aluno candidato precisa atender ao critério de impossibilidade 
financeira para custear o curso (apresentação de orçamento 
familiar com a devida comprovação de despesas); 

• os estudantes que concluíram o ensino médio a partir de 2010, 
deverão ter realizado o ENEM para se inscrever como candidato 
ao FIES; 
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• o aluno não pode estar em situação de trancamento e o FIES 
financia apenas um curso de graduação por pessoa; 

• o financiamento pode ser da ordem de 50%, 75% ou 100% do 
valor da mensalidade, conforme as condições financeiras 
apresentadas pelo aluno; 

• alunos matriculados em cursos de licenciatura bem como aqueles 
com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio não 
precisam apresentar fiador; 

• contratado o financiamento, o aluno terá carência de 18 meses 
após a conclusão do curso para iniciar o pagamento do saldo 
devedor do curso, que será parcelado em 3 vezes a duração do 
curso mais 12 meses, se necessário. Para um curso de 4 anos, por 
exemplo, o saldo devedor será parcelado em 13 anos; 

• a taxa de juros praticada no FIES é de 3,4% ao ano.   

 
Mais recentemente, outras iniciativas prometem contribuir 

significativamente para a expansão do ensino superior e da pesquisa científica no país, a 

exemplo do Programa Ciência sem Fronteiras e dos royalties do pré-sal. 

• Programa Ciência sem Fronteiras - a meta do programa, para o 
período de 2011-2015, é de patrocinar nada menos do que 101.000 
bolsas de estudos de nível superior, sendo, 75.000 patrocinadas 
pelo governo e 26.000 pela iniciativa privada, distribuídas entre 
diversos cursos. 

• Royalties do pré-sal - a partir do leilão do pré-sal, novas 
expectativas são criadas com a possibilidade de alguns bilhões, 
originados nos royalties, serem destinados à educação. O MEC e a 
Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino 
Superior (Andifes) vêm defendendo a importância da alocação 
desses recursos para incremento da área de Ciência, Tecnologia e 
Inovação.  

6.6.5 Os dados dos últimos anos 

Dados do FIES: 

• Para o período 2010 a março de 2013, o programa registra mais de 
800 mil alunos atendidos, sendo 140 mil para áreas de engenharia, 
atingindo valor superior a R$ 2,0 bilhões em contratos. No ano de 
2013, 871 mil estudantes encontravam-se realizando cursos 
universitários com apoio do FIES, representando 12% do total de 
matrículas em todo o país. 
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• Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o 
total de investimentos feitos no FIES, desde 2001, é de R$ 25 
bilhões, realizados pelos dois agentes financeiros do programa: 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O FIES é gerenciado 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
e pelo próprio Ministério da Educação.  

 

Dados do ProUni: 

• Conforme dados do MEC, desde sua criação, o ProUni concedeu 
mais de 1,23 milhão de bolsas a estudantes, sendo 69% com bolsas 
integrais. Para esse contingente de alunos participam 
aproximadamente 1500 instituições de ensino em todo o país. 

 

Considerando-se a educação como um todo, indicadores apresentados 

pelo MEC/INEP vêm mostrando a evolução dos investimentos públicos, passando de 4,7 

do PIB no ano 2000 para 6,1% em 2011, ou seja, caminhando em direção aos 7% 

propostos pelo primeiro PNE, mas ainda muito longe dos 10% do PIB defendidos pelo 

PNE em vias de aprovação (previsão para o início de 2014). 

6.6.6 Expansão e qualidade da educação  

Há questionamentos de que, em decorrência das facilidades oferecidas, 

juntamente com a fragilidade dos critérios de seleção e dos instrumentos de controle junto 

às IES da rede privada, a qualidade da educação acaba ficando aquém dos padrões exigidos 

pelo mercado. 

A baixa qualificação de grande parte dos professores é um dos fatores 

agravantes, bem como a falta de estrutura das universidades e o quase nenhum 

investimento em tecnologia da informação. Muitas das críticas à baixa qualidade do ensino 

superior atribuem como uma das causas o foco dos programas de financiamento ser 

voltado para a expansão (acesso ao ensino superior) e não à melhoria da qualidade da 

educação. 

A propósito, vale destacar que o Projeto de Lei do PNE, já mencionado 

anteriormente, busca corrigir algumas deficiências, especialmente no que se refere à 

qualificação do corpo docente. 
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Incerteza crítica: quantos estudantes da RIDE-DF serão atendidos 

pelos programas de financiamento público para a educação superior — tais como o 

FIES e o PROUNI — e quais serão, em linhas gerais, os critérios de habilitação, 

em 2025? 

 

Hipóteses: 

A. Os programas financiarão um número de estudantes semelhante 

ao de hoje, com critérios de habilitação também em condições 

próximas às atuais. 

B. Os programas financiarão um número de estudantes semelhante 

ao atual, com critérios de habilitação mais exigentes e restritivos, 

em busca de melhoria da qualidade do ensino. 

C. Os programas financiarão um número menor de estudantes, em 

razão de critérios de habilitação mais exigentes e restritivos, tendo 

em vista a melhoria da qualidade do ensino. 

D. Os programas financiarão um número maior de estudantes, em 

razão de critérios de habilitação mais flexíveis, mesmo em 

detrimento da qualidade do ensino. 

E. Os programas financiarão um número maior de estudantes, 

mesmo com critérios de habilitação mais exigentes e restritivos, 

caracterizando o aperfeiçoamento do sistema. 

6.7 MODELOS MENTAIS 

Uma visão atualizada e confiável do conceito de “modelos mentais” e de 

sua importância para a  gestão das IES exige destacar alguns pontos críticos que dificultam 

a mudança dos modelos atuais para outros mais adequados às exigências e às 

oportunidades do futuro. 

Há um certo consenso em torno da ideia de que é preciso haver profunda 

conectividade entre trabalho e escola, porque “Nunca transformaremos o atual sistema de 
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gerenciamento sem transformar nosso sistema educacional”21. No entanto, é nítida a 

insatisfação de segmentos cultos da sociedade para com o desempenho das IES, tanto no 

Brasil quanto no restante do mundo ocidental. Nesse sentido, existem maneiras de trabalho 

em conjunto que são imensamente mais agradáveis e mais produtivas do que no atual 

modelo de gestão22, preconizado nas IES. 

Por isso, as mudanças efetivas alcançadas e em desenvolvimento nesse setor 

são muito mais fruto da evolução tecnológica do que de intenções de seus dirigentes. Os 

“modelos mentais” dos integrantes desse sistema23 constituem um dos principais entraves 

às mudanças que a sociedade espera que ocorram nessa área, de maneira a torná-lo mais 

efetivo e adequado às mutantes necessidades da população brasileira. “Nossas organizações 

funcionam da forma que funcionam por causa de nossa forma de pensar e de interagir. Só 

mudando nossa forma de pensar é que podemos modificar políticas e práticas 

profundamente enraizadas”24. 

Assim, pode-se afirmar que o modelo mental predominante tem por base: 

• visão não sistêmica, ou seja, segmentação das organizações como 
unidades independentes (p.ex. ministério, secretaria, divisão, 
departamento, secção, autarquia etc), caracterizando um pensamento 
cartesiano (reduzir o todo em partes cada vez menores, em busca de 
respostas simples para problemas complexos); 

• isolacionismo e hierarquia formal, onde cada unidade organizacional 
deve cuidar de seus assuntos e não interferir nas demais; 

• falta de diálogo e interação entre as unidades organizacionais; 

• foco em resultados de curto prazo (o longo prazo é protelado e 
fatores intangíveis são menosprezados); 

• foco em controle e em redução de custos, e não em valores 
agregados; 

• acreditar que “nossas crenças são a verdade, e a verdade é obvia” 
(nossas crenças se fundamentam em dados reais e os dados que 
selecionamos são os dados reais); 

• incentivo à competitividade, interna e externa; 

                                            
21 Deming, W.Edwards, apud Peter M.Senger, The Fifth Discipline, Revised Edition, 2011, p.1. 
22 There are ways of working together that are vastly more satisfying and more productive than the prevailing system of 
management. P. Senger, The Fifth Discipline, obra citada.  
23 Por integrantes do sistema entendemos os gestores, o corpo docente e discente e os diversos “atores” que 
nele atuam (representantes do governo - legislativo e executivo- especialmente). 
24 Peter M. Senger - obra citada, p.21. 
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• ênfase nos problemas técnicos; e 

• dificuldade de “escutar” ou resistência em buscar a lógica de 
percepções divergentes. 

Na verdade, nossos “modelos mentais” determinam não apenas a forma 

como entendemos o mundo, mas também como agimos25. Por isso, substituir modelos 

predominantes é tão difícil. Segundo Argyris, “não imponha um modelo mental preferido. 

Para o melhor resultado, os modelos mentais devem conduzir a decisões 

autoconclusivas”26. 

Não se espera, portanto, uma mudança na filosofia, na política e nas 

práticas das IES, mas é possível, em mais de uma década, mudar a maneira como as 

pessoas se comportam em seus processos de relacionamento e de análise de suas 

conclusões. A diversidade de modelos mentais permitirá a coexistência de várias 

perspectivas. 

Um modelo mental desejado deveria valorizar: 

• visão sistêmica; 

• competência para dialogar (saber escutar, ou seja, equilíbrio entre 
indagação e argumentação); 

• preponderância do foco em resultados de longo prazo; 

• competência para avaliar as consequências não imediatas de decisões 
tomadas; 

• visão compartilhada e valorização do trabalho em equipe; 

• habilidades de reflexão, considerando-se estas como a desaceleração 
de nossos próprios processos de pensamento, a fim de permitir uma 
maior consciência de como criamos nossos modelos mentais e as 
formas como eles influenciam nossas ações; e  

• reconhecimento da influência de nossos hábitos no processo 
decisório. 

 

Incerteza crítica: substituição do modelo mental prevalecente na 

atualidade por modelos mentais desejáveis, que tenham por base as características 

apontadas, até 2025. 

                                            
25 C. Argyris. Reasoning ,  Learning  and Act ion :  Ind iv idual  and Organizat iona l , San Francisco, Jossey-Bass, 
1982. 
26 Apud P.Senger, p. 217 - obra citada. 
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Hipóteses: 

A. Praticamente a totalidade das IES estará atuando segundo os atuais 

modelos mentais, devido às resistências de dirigentes e de outros 

atores do sistema. 

B. A minoria das IES estará atuando segundo os novos modelos 

mentais, em função de pressões da sociedade, de ONGs, da mídia e 

do reconhecimento de entidades que adotaram tal modelo. 

C. A minoria das IES estará atuando segundo os novos modelos 

mentais, em função da evolução das TICs e de forças da sociedade e 

do mercado, as quais convencerão e induzirão entidades líderes desse 

segmento à mudança em questão. 

D. A maioria das IES estará atuando segundo os novos modelos mentais, 

em função da influência da evolução tecnológica na área 

comportamental. 

6.8 MOOCS 

MOOC - do inglês “massive open on line class” (Curso Online Aberto e 

Massivo), ou MUQUE, ou MOQUE, em português, é uma espécie de Curso Aberto 

através da WEB e que utiliza componentes necessários para aprendizagem distante das 

salas de aula tradicionais. Trabalhando em comunidades virtuais, conectam estudantes com 

instrutores que os orientam em seu desenvolvimento sobre determinado tema. Com 

fundamento nos sistemas de Educação a Distância, dá suporte aos ideais de educação 

aberta e não faz exigências de pré-requisitos. Qualquer pessoa pode participar, desde que 

tenha acesso à Internet. Como não fazia exigências pré-curriculares, também não ofereciam 

certificados. Mas, essa situação parece estar mudando, e alguns cursos mantidos por 

universidades de primeira linha (como o EDX) já os estão oferecendo, em condições 

especiais. 
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Apesar de relativamente recentes (cerca de 10 anos), seu crescimento tem 

sido explosivo. No Brasil, somente em 2012, foi lançado o primeiro desses cursos, pela 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). As vantagens desses 

cursos são caracterizadas pelo baixo preço, pela comodidade do uso do tempo(a qualquer 

hora) e do espaço (não há necessidade de locomoção), pela qualidade dos recursos 

didáticos disponíveis (videoaulas, textos, atividades, desafios, animações, apostilas e 

softwares educacionais), além da possibilidade de contar com um staff de professores, 

cientistas e pesquisadores de destaque nacional ou internacional nos seus respectivos 

campos de ação. 

As incertezas mais relevantes sobre o tema parecem caracterizar-se sob dois 

aspectos: 

• Evolução quanto ao crescimento de oferta por mais universidades, 
faculdades, centros de ensino ou organizações interessadas no Ensino 
a Distância e quanto à variedade e número de cursos oferecidos 
(variação de quantidade e de conteúdo)  

• Evolução quanto à qualidade e aceitabilidade dos cursos oferecidos.  

 

As incertezas relacionadas acima referem-se a um problema para as IES, 

quando terão como concorrentes as MOOCs, que estarão atraindo seus potenciais e atuais 

alunos. Pode-se, também, encarar a questão como uma oportunidade: até que ponto a 

evolução da demanda por novos cursos do tipo MOOC não sugere uma bela oportunidade 

para as IES entrarem num mercado que praticamente dá seus primeiros passos no Brasil e 

que não possui fronteiras geográficas. Isso permitiria explorar o potencial não apenas no 

Brasil mas, também, na América Latina.  

Incerteza crítica: qual será o percentual de estudantes de cursos 

superiores de graduação, residentes na RIDE-DF, cursando MOOC ao invés de 

cursos presenciais, em 2025? 

Hipóteses: 

A. Menos de 10%. 

B. Entre 10% e 20%. 

C. Entre 20% e 40%. 

D. Acima de 40%. 
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6.9 LEGISLAÇÃO RELATIVA ÀS NOVAS MODALIDADES DO 
ENSINO (EAD E MOOCS). 

A Educação a Distância (EaD) nasceu com materiais impressos enviados 

pelo correio, no início do século XIX. Não eram MOOCs (Massive Open Online Courses) nem 

SPOCs (Small Private Online Courses), mas EaD feita com as mídias e os meios de transporte 

disponíveis na época. Em seguida surgiram TV, rádio, outros equipamentos de áudio e 

vídeo, PCs, tecnologias multimídia etc., as universidades abertas e as mega-universidades a 

distância. Talvez o grande momento, em meados da década de 1990, tenha sido a explosão 

da Internet e da Educação Online. Passam então a ser oferecidos cursos online, fechados e 

para pequenas turmas — ou SPOCs e os cursos abertos para turmas com muitos alunos — 

ou MOOCs27. 

Popularizar e democratizar o conhecimento por meio dos MOOCs é um 

grande desafio e uma missão que ainda está por ser cumprida. Mesmo oferecendo livre 

acesso ao conteúdo de qualidade a qualquer estudante desde 2011 (ou com grande barulho 

em 2012), os MOOCs ainda não conseguiram levar o conhecimento para todos os estratos 

da população mundial, especialmente aos mais pobres. Isso é o que mostra recente 

pesquisa da Universidade da Pensilvânia publicada em novembro de 2013. Segundo o 

estudo, cerca de 80% dos usuários dos cursos massivos provenientes de nações em 

desenvolvimento como Brasil, Rússia, China e África do Sul compõem a elite econômica 

de seus países. São estudantes e profissionais já formados que fazem parte de 6% da 

parcela mais rica de suas populações e que fazem os cursos, em sua grande maioria, em 

inglês. Só nos Estados Unidos, o berço dos MOOCs, a grande maioria dos usuários (mais 

de 80%) já possuem nível superior28. 

Para chegar a esses dados e conclusões, investigadores da Universidade da 

Pensilvânia pesquisaram cerca de 35 mil estudantes provenientes de mais de 200 países. 

Esse universo representa a quantidade de usuários inscritos em 32 MOOCs presentes no 

Coursera, plataforma que possui a maior quantidade de estudantes cadastrados: mais de 5 

milhões. O portal é bem mais representativo que seus dois principais concorrentes: o 

                                            
27 Texto retirado do blog do Professor João Mattar http://joaomattar.com/blog/  
28 Texto retirado de um artigo de Luis Ricardo em 25/nov/2013 disponível em 
http://www.sinprodf.org.br/os-moocs-e-o-desafio-de-democratizar-o-conhecimento/ 
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Udacity, com 1,5 milhão de usuários, e o EdX, com 1,3 milhões de pessoas cadastradas, 

segundo dados do The Wall Street Journal (WSJ).  

Ao analisar o resultado das entrevistas, os pesquisadores conseguiram 

definir um perfil do usuário de MOOCs. Analisando a amostra de 35 mil usuários, os 

usuários provenientes de países em desenvolvimento como o Brasil, percebeu-se que 63% 

deles possuem menos de 30 anos e perto de 80% dos usuários possuem nível superior de 

escolaridade, sendo o aprimoramento profissional de suas carreiras a principal razão para 

buscar os cursos on-line. 

Longe de realizar os grandes ideais dos seus defensores, os MOOCs 

parecem estar reforçando as vantagens daqueles que já ‘têm’, ao invés de educar aqueles 

outros que ‘ainda não têm’”, afirma o autor do estudo Ezequiel Emanuel ao WSJ. Segundo 

o pesquisador, primeiro, é necessário melhorar o acesso à tecnologia e a qualidade da 

educação básica, para que então os MOOCs “consigam cumprir com sua promessa” de 

democratização do conhecimento, especialmente nos países menos desenvolvidos. Ao 

analisar o perfil de usuários do Coursera, observa-se que 40% dos participantes da 

plataforma provêm, exatamente, de países em desenvolvimento, como os BRICS (sigla para 

Brasil, Rússia, China e África do Sul). 

O gerente de projeto para iniciativas globais da Universidade da Pensilvânia, 

Christensen Alcorn, também “culpa” a falta de acesso à tecnologia pelos países menos 

desenvolvidos como o principal empecilho à democratização dos MOOCs. Além disso, 

“muitas pessoas não concluíram sequer níveis básicos de educação e instrução, tornando-se 

menos capazes de cursarem o nível universitário”. 

Ao serem consultadas pelos pesquisadores, as principais plataformas que 

oferecem os MOOCs e as instituições que produzem esses cursos afirmam que ainda estão 

no estágio inicial do processo. Eles alegam que ainda estão numa fase de testes da 

ferramenta e das possibilidades que a tecnologia pode trazer em termos de melhoria no 

aprendizado. O fato é que, a “elitização” dos MOOCs não é apenas o único “problema” 

diagnosticado pela pesquisa recente. Mesmo com a oferta cada vez mais ampla de cursos 

por universidades de elite, como Harvard e Stanford, além da tradução de cursos no idioma 

local e a criação de plataformas nacionais como a da China, da França e do Reino Unido, a 

maioria dos estudantes cadastrados simplesmente abandonam o curso. 
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Segundo dados do site especializado em tecnologia Business Insider, a taxa 

de abandono ultrapassa os 90% de usuários inscritos. Estima-se que apenas 7,5% concluam 

os MOOCs. Os dados ainda mostram que a maioria dos usuários cadastrados em cursos 

disponibilizados em uma dessas plataformas nem sequer chegam a finalizar a primeira parte 

do treinamento. Um dos principais motivos, segundo a publicação, não é mistério para 

ninguém. Aproveitando a novidade da emergência desse tipo de curso, oferecido 

gratuitamente, muitos usuários não veem problema algum em abandonar o MOOC tão 

logo surja algum “imprevisto”. Seja por falta de tempo, de despreparo para essa nova 

forma de aprendizado ou simplesmente desinteresse pelo curso logo após a inscrição. 

Para se ajustar a todo este ambiente, tornam-se necessárias normatizações, 

direcionamento e acompanhamento por parte do poder público, por se tratar de um 

assunto de cunho estratégico para o país, qual seja, a educação.  

Várias são as normas que tem norteado o assunto de educação a distância 

no país29 e na RIDE-DF30, ressaltando que as mesmas tratam, prioritariamente, da estrutura 

das instituições de ensino do país e como os cursos devem ser concebidos. Há também 

regulamentações votadas para instituições estrangeiras31 que tratam do reconhecimento de 

cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) de cursos semipresenciais e a 

distância da instituições estrangeiras. Portanto, regulamentações não faltam, mas o grande 

desafio é colocá-las em prática.  

Com base neste cenário, é fácil concluir que o grande desafio é colocar em 

prática as políticas públicas visando a democratização e ampliação do conhecimento por 

meio de modalidades de Ensino a Distância. Logo, entende-se que os principais motivos 

desse desafio são: 

• as modalidades de EAD extrapolam o âmbito nacional; 

                                            
29 Lei n° 9394 LDB (Dez/96), Decreto 2494 (fev/98), Portaria MEC n° 301 (abr/98), Resolução CNE/CSE 
1 (abr/2001), Portaria 2253 (out/2001), Portaria N° 4059 (dez/2004), Portaria N° 4361 (dez/2004), Decreto 
5622 (dez/2005), Decreto 5800 (jun/2006), Portaria N° 02 (jan/2007), Decreto N° 6303(dez/2007), 
Resolução CD/FNDE N° 49 (Set/2009), ), Resolução CD/FNDE N° 26 (jun/2009) e ), Resolução 
CD/FNDE N° 08 (abr/2010) 
30  Disponível em: 
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/legislacao_ead/368/2008/10/legislacao_em_ead, Legislação em 
EAD, Conselho de Educação do Distrito Federal, 2009  
31 Resolução CNE/CES 1 (fev/97) 
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• as normas datam de um período em que o cenário era diferente do 
atual, onde o ambiente de EAD está totalmente modificado face às 
evoluções tecnológicas vigentes; 

• o paradigma de reconhecimento de cursos e conhecimentos 
adquiridos em qualquer instituição do planeta passa a ser questionável 
quando comparado com a formalidade instituída no país e na RIDE-
DF.  

 

Incerteza crítica: no ano de 2025, as políticas públicas nortearão, 

efetivamente, a massificação e popularização, para as classes mais pobres, da 

modalidade MOOCs como grande catalisador do Ensino a Distância no Brasil e na 

RIDE-DF? Além disso, as políticas públicas irão estimular as IES nacionais a 

oferecer cursos de qualidade que permitam concorrer com instituições 

internacionais? 

Hipóteses: 

A. O ensino a distância, por meio dos MOOCs, atingirá as classes 

sociais pobres e a maior parte das IES da RIDE-DF alcançará 

padrões internacionais. 

B. O ensino a distância, por meio dos MOOCs, atingirá as classes 

sociais pobres e poucas IES da RIDE-DF alcançarão padrões 

internacionais. 

C. O ensino a distância, por meio dos MOOCs, continuará a excluir as 

classes sociais pobres, mas a maior parte das IES da RIDE-DF 

alcançará padrões internacionais. 

D. O ensino a distância, por meio dos MOOCs, continuará a excluir as 

classes sociais pobres e poucas IES da RIDE-DF alcançarão 

padrões internacionais. 

E. O ensino a distância, por meio dos MOOCs, continuará a excluir as 

classes sociais pobres e nenhuma das IES da RIDE-DF alcançará 

padrões internacionais. 
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6.10 EVOLUÇÃO DO SETOR PÚBLICO EM RELAÇÃO ÀS NOVAS TIC, 
COMO DEMANDA DE MERCADO. 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) representam o 

conjunto de ferramentas físicas e lógicas, que são utilizadas tanto para armazenar e 

processar informações, quanto para transmiti-las à distância.  

De diversas maneiras, as TIC mudam a forma como as pessoas trabalham, 

se relacionam e se comunicam, pois atuam diretamente no ambiente, exigindo adaptações e 

alterações dos padrões estabelecidos social e profissionalmente. Esta influência não se 

limita apenas ao âmbito individual, sendo também percebida no âmbito das organizações 

públicas e privadas. 

Os gastos com TIC no Brasil estão previstos para atingirem um total de 

US$129,7 bilhões em 2014, um aumento de 3,6% com relação a 2013, cujo total projetado 

é de US$ 125,2 bilhões. Porém, são as oportunidades de um mundo digital que têm 

animado os líderes de TIC, de acordo com o Gartner32, em pesquisa  divulgada no início de 

novembro de 2013. 

No setor público, apesar do momento econômico ser de restrições 

orçamentárias, a mesma pesquisa aponta que 75% dos CIO33 entrevistados, tanto do 

governo federal quanto dos governos estaduais, afirmaram possuir orçamento igual ou 

maior em relação à cifra do ano passado. Segundo a maioria deles, o orçamento deve 

manter ou aumentar o provisionado para ser gasto com tecnologia em 2014. 

Por outro, pode-se constatar que a utilização dos recursos das TIC, ainda 

está aquém do ideal, pois seu uso, na maioria dos órgãos públicos, é voltado para o nível 

operacional, não sendo utilizada no nível estratégico, o que possibilitaria antever os 

problemas e agir proativamente. Além disso, via de regra, as áreas de TIC de diferentes 

órgãos públicos ficam fragmentadas no meio de uma competição política, há baixa 

qualificação, insuficiência de gestão sobre o orçamento e, em muitos casos, as áreas 

ocupam uma posição baixa na hierarquia institucional, com poucas possibilidades de 

crescimento de carreira para o profissional.  

                                            
32 Instituto de pesquisa,líder mundial em pesquisa e aconselhamento sobre Tecnologia. 
33 Chie f  In format ion Of f i c e r  ou CIO é um título dado ao gerente, superintendente, diretor  ou vice 
presidente de TI dependendo da estrutura organizacional da empresa ou instituição pública 
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Incerteza crítica: Evolução do setor público em relação às novas TIC, 

como demanda de mercado, em 2025. 

Hipóteses: 

A. O setor público incorporará as novas TIC, que passarão a minimizar 

riscos, otimizar os processos e agregar os valores como 

sustentabilidade e efetividade. Isso gerará um movimento que 

aumentará a demanda por profissionais à procura de oportunidades. 

B. O setor público incorporará novas TIC, que permitem minimizar 

riscos, otimizar processos e agregar valores como sustentabilidade e 

eficiência. Isso, no entanto, não gerará um movimento que aumentará 

a demanda por profissionais à procura de oportunidades. 

C. O setor público não incorporará novas TIC. No entanto, haverá um 

relevante movimento para a melhoria dos padrões de 

interoperabilidade dos sistemas de governo. 

D. O setor público não incorporará novas TIC e será modesto o 

movimento para a melhoria dos padrões de interoperabilidade dos 

sistemas de governo. 

 

6.11 PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO - PNE  

6.11.1 O marco regulatório da educação superior no Brasil 

No que se refere à legislação brasileira sobre educação, não diferente do 

que ocorre com a maioria das áreas, setores ou segmentos, é vasta, pesada e, muitas vezes, 

paradoxal, ensejando, no caso da Educação, um trabalho específico para cuidar do assunto, 

tamanho é o desafio para se abordar as principais normas legais disponíveis e em vigor no 

País. Sobre essa questão, afirma Gil (2010), que  

“a educação enquanto prática é inexoravelmente complexa. Dito isso, eis 
aqui a questão absoluta: fazer acontecer o que desconhecemos em 
essência/definição e não temos dimensão do tamanho/amplitude e da 
importância. Sendo assim, pela complexidade da questão surgem as leis 
que visam regulamentar os processos educacionais através de diretrizes; 
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tendo se tornado o grande número de leis vigentes no país o maior 
entrave para o bom desenvolvimento do ensino.” 

 

Nossa realidade cultural é que sobejam leis, mas falta, porém, 

acompanhamento e monitoramento dos resultados delas decorrentes. O ensino superior, 

por seu lado, é disciplinado por compêndio normativo que inclui a Constituição Federal, 

Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Despachos, Notas Técnicas e outros instrumentos.  

A Constituição Federal de 1988, à semelhança das que a antecederam, 

manteve a iniciativa privada como forma possível de oferta de educação superior ao 

estabelecer que o “ensino é livre à iniciativa privada”, desde que atenda às normas gerais da 

educação nacional e desde que seja autorizada e avaliada pelo Poder Público. Esse preceito 

vem sendo repetido nas Constituições Brasileiras desde a Carta Constitucional de 1937. 

6.11.2 O Plano Nacional de Educação (PNE) e sua vigência 

É importante destacar que, desde 2001 encontra-se em vigor o Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), elaborado para viger de 2001 a 2010, mas, em 

razão do atraso na aprovação do PNE 2011-2020 - Projeto de Lei nº 8.035/2010 -, 

continua norteando as ações educacionais até os dias atuais. 

Elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), juntamente com 

entidades, associações, sindicados e Secretarias de Educação, o PNE fundamenta-se na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e na Constituição Federal de 1988.  

Em relação ao PNE 2001-2010, obviamente, existe uma grande 

quantidade de matérias produzidas que vão de elogios e reconhecimento aos avanços 

conquistados nos últimos anos às mais rigorosas críticas de educadores e cidadãos que, de 

alguma forma sentem-se, ainda, carentes de atendimento de suas expectativas educacionais.  

Nesse sentido, vale refletir sobre alguns trechos da introdução ao PNE 

2001-2010, quando se refere ao histórico da educação no Brasil, conforme segue:  

“A instalação da República no Brasil e o surgimento das primeiras ideias 
de um plano que tratasse da educação para todo o território nacional 
aconteceram simultaneamente. À medida que o quadro social, político e 
econômico do início deste século se desenhava, a educação começava a 
se impor como condição fundamental para o desenvolvimento do País. 
Havia grande preocupação com a instrução, nos seus diversos níveis e 
modalidades. Nas duas primeiras décadas, as várias reformas 
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educacionais, ajudaram no amadurecimento da percepção coletiva da 
educação como um problema nacional.” 

 

Pela leitura dos textos acima, pode-se compreender o tamanho dos 

desafios da educação no Brasil e concluir que a problemática vivenciada pelo País está 

longe de ser recente e, talvez, longe de ser solucionada. 

A partir daí, o tema pertinente à instituição de um Plano Nacional veio 

sendo incorporado às Constituições brasileiras, acabando por ser elaborado, em 1962, o 

primeiro Plano Nacional de Educação, na vigência da também primeira Lei de Diretrizes e 

Bases (Lei nº 4.024/1961). 

6.11.3 A evolução da educação superior nas últimas décadas 

Segundo o estudo denominado Marco Regulatório, Universidade e 

Mercado, desde a década de 1970 o número de alunos matriculados em instituições de 

educação superior (IES) privadas excedia os 60%, mantendo-se neste patamar, com 

variações insignificantes, até 1996, quando começa um processo de expansão que trouxe tal 

proporção para a casa dos 70% em 2003.  

O senso 2012 da educação superior mostra que, do total de 2.416 

Instituições de Ensino Superior, 16,3% são públicas e 83,7 são IES da iniciativa privada. 

No período de 1980-2012, a evolução de matrículas em IES públicas foi de 27%, enquanto 

que, nas IES privadas esse indicador subiu 73%.  

Tais indicadores denunciam que a educação superior, atualmente, 

repousa em robusto componente de mercado, ensejando debates e propostas no sentido de 

que as IES privadas se constituam como organizações mercantis, não como entidades sem 

fins lucrativos, muitas vezes objeto de problemáticos certificados de filantropia. 

Olhando-se para essa realidade sob o prisma das mudanças - 

econômicas, tecnológicas, políticas e sociais - que afloraram a partir dos últimos anos do 

século XX, ocasionando modificações significativas nas configurações geográficas, 

geopolíticas, nas relações sociais e nos processos de trabalho e hábitos de consumo, 

tornam-se óbvias as razões que impulsionaram tamanho crescimento.  
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Embora a Constituição Cidadã focalize os aspectos sociais de maneira 

mais profunda e abrangente, a adoção de políticas neoliberais, que preconizam o mercado 

como princípio fundador, unificador e auto-regulador da sociedade global competitiva 

encontra ambiente propício para se consolidar como modelo, inclusive na oferta de ensino 

superior.   

Nessa linha de reflexão, o processo de reformas vivenciado no Brasil, 

nas últimas décadas, inclui mudanças significativas na educação superior e, em especial, na 

universidade pública. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/96) constitui uma referência para o início da reforma da educação e, particularmente, 

para a reestruturação da educação superior no País.  

6.11.4 O que o País aprendeu com o primeiro PNE 

Em relação ao aprendizado, o primeiro PNE deixa no segmento da 

educação a sensação de ter sido o primeiro instrumento estruturado, que refletiu os anseios 

dos educadores, e não exatamente um plano democrático, uma vez que, de certa forma, lhe 

faltaram três condições básicas para que efetivamente atenda a esse status:  (a) visão de 

totalidade; (b) participação dos atores nas decisões e na implementação das ações; e (c) 

cientificidade no diagnóstico e nas estratégias.  A ausência dessas premissas tornou inócua a 

iniciativa e frustrantes os resultados o primeiro PNE.  

O maior aprendizado, porém, com os 10 anos de vigência da Lei 

nº 10.172/2001, repousa no fato de que a lição aprendida já contabiliza um diferencial para 

o segundo PNE, uma vez que este já inicia contemplando, em sua elaboração, a 

participação ativa dos atores interessados no tema por intermédio da Conferência Nacional 

de Educação (CONAE).  

6.11.5 O PNE 2011-2022 – Metas para o Ensino Superior e situação atual  

METAS do PNE para 2022 

META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 

50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.  
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De acordo com dados do MEC, entre 1997 e 2011, o percentual de 

pessoas de 18 a 24 anos que frequentam ou já concluíram o Ensino Superior de 

Graduação, passou de 7,1% para 17,6 %, o que significa, em dados numéricos, mais de 7 

milhões de matrículas.  

META 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, 

trinta e cinco por cento de doutores. 

Como se considerava que o Plano estivesse em vigor no ano de 2013, o 

MEC divulgou projeções de mestres e doutores no corpo docente das Instituições de 

Ensino Superior em 2022, conforme quadros (figuras 5 e 6) a seguir. 

Ano % de Mestre ou Doutores % de Doutores 
2007 58,6 (observado) 23,0 (observado) 
2010 66,2 (observado) 28,4 (observado) 
2022 75,0 (projetado) 35,0 (projetado) 

Figura 5 – Porcentagem de mestres e doutores 

 
META 14 - Expansão da pós-graduação (60 mil mestres e 25 mil 

doutores por ano), o que significa elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte 

e cinco mil doutores, em 2022. 

Para alcançar esses percentuais, todavia, o MEC projeta os quantitativos 

necessários de mestres e doutores titulados, da ordem dos seguintes números. 

Ano  Mestres  Doutores 
2001 20.013 (observado) 6.040 (observado) 
2011 42.830 (observado) 12.217 (observado) 
2022 60.000 (projetado) 25.000 (projetado) 

Figura 6 – Mestres e doutores 

 

6.11.6 Situação atual do processo de aprovação do PNE 

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, encontra-se há cerca 

de três anos tramitando nas casas legislativas federais. É fato que no decorrer desse tempo 

foram contabilizadas inúmeras emendas e alterações, de modo que resta muito pouco do 
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texto original. São incontáveis os eventos de discussão desse instrumento, envolvendo os 

mais diversos atores e campos de interesse, bem como a quantidade de informações — de 

defesa ou de críticas — produzidas em torno do esperado PNE. 

As divergências mais relevantes entre aqueles que o devem aprovar o 

Plano — relatores das Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ), de Educação, Cultura e Esporte (CE) — direcionam-se para questões 

como os percentuais de investimento em relação ao PIB, as fontes de financiamento da 

educação, as prioridades, a inserção de mais ou menos tecnologia no ensino, o modelo 

pedagógico, a questão da modalidade EAD e outros.  

Por outro lado, é fato também que, enquanto parlamentares e atores da 

sociedade não se entendem e tampouco alinham seus interesses, todo o segmento da 

educação, em todos os níveis e modalidades, computa prejuízos de indefinições, a exemplo 

de alguns Estados da federação, cujos Planos Estaduais de Educação (PEE) já estão fora de 

vigência e dependem do PNE para nortear a elaboração no novo documento. 

Para se ter uma noção de números totais, conforme planilha elaborada 

pelo IBGE, Inep e Capes, seriam necessários, até 2020 — a valores de 2009 e considerando 

o percentual de 7% do PIB — em torno de R$ 122 bilhões para a implementação de todas 

as 20 metas do PNE.    

6.11.7 Uma observação final 

Assim, ao Plano Nacional de Educação, com fundamentos na Carta 

Constitucional e na LDBEN, cabe dar conta, juntamente com outros dispositivos legais e 

normativos em vigor, de desafios imensuráveis da Educação brasileira por meio da 

implementação das 10 Diretrizes e cumprimento das 20 Metas, com apoio das mais de 200 

estratégias orientadoras.              

Nesse sentido, segundo Motta (1997, p. 86) afirma que  

“a escola precisa se preparar para sua reformulação, vislumbrando, em 
primeiro lugar, para onde a sociedade está indo e que tipo de educação é 
mais eficaz para integrá-la ao processo histórico de aceleração dessa 
caminhada. Deve o ensino ter definidas também quais opções 
pedagógicas e didáticas mais se adéquam para que seu corpo de 
professores e alunos utilize os métodos e instrumentos mais eficientes 
para estimular a criticidade e a criatividade, tornando seus formandos 
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pessoas aptas a enfrentar o desafio de atuarem como cidadãos ativos e 
produtivos, neste mundo cuja principal característica é a mudança.”  

 

O sentimento expressado no trecho de Motta nos parece que vai ao 

encontro do senso comum na maior parte da sociedade contemporânea. A educação como 

um todo precisa estar apta a preparar cidadãos para a vida e para o mundo do trabalho, não 

com foco no passado, mas, dentro de uma visão prospectiva, uma vez que as variáveis que 

compõem o contexto atual movimentam-se em ritmo acelerado. 

 
Incerteza crítica: qual será o alcance das já citadas metas do PNE 

2011-2022, referentes ao ensino superior, até 2025? 

Hipóteses: 

A. Nenhuma das metas será alcançada. 

B. Será alcançada a meta 12, mas não as metas 13 e 14. 

C. Serão alcançadas as metas 13 e 14, mas não a meta 12. 

D. Todas as metas serão alcançadas. 

 

META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 
33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 
40% das novas matrículas, no segmento público. 

META 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 
setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento de doutores. 

META 14 - Expansão da pós-graduação (60 mil mestres e 25 mil doutores por ano), o que significa 
elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores, em 2022. 

 

6.12 POLÍTICA TRIBUTÁRIA  

A política tributária envolve tanto ações de natureza fiscal, cuja finalidade é 

obter receitas públicas tributárias, quanto ações de natureza extrafiscal, que tem como 

finalidade principal servir de instrumento para a realização de outras atribuições estatais, 
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tais como fomentar o desenvolvimento socioeconômico, entre eles a Educação; o comércio 

exterior e o câmbio; redistribuir renda, dentre outros. 

O Brasil tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. 

Atualmente, ela corresponde a, aproximadamente, 36,27% do PIB (Produto Interno 

Bruto)34. Há, no entanto, uma Proposta de Ementa Constitucional (PEC), de N° 31-

A/2007, que trata da reforma tributária e está em tramitação no Congresso Nacional. Entre 

os objetivos estão a simplificação do sistema tributário federal, criando o imposto sobre o 

valor adicionado federal (IVA-F) e o fim da contribuição do salário-educação, que não 

afeta a Educação Superior no País. 

Sob o ponto de vista do Direito Administrativo, Bandeira de Mello35 

entende a educação como serviço público essencial, também passível de delegação à 

iniciativa privada. Atualmente, no Brasil, cerca de 70% das quase 3 milhões de matrículas 

no ensino superior do Brasil estão nas IES particulares A educação prestada por autarquias 

estatais, como as Universidades, são beneficiadas pela imunidade recíproca prevista na 

Constituição Federal. Já as entidades privadas de educação podem beneficiar-se de outra 

espécie de imunidade, também prevista em dispositivo constitucional. Podem, também, 

beneficiar-se de benefícios fiscais típicos da iniciativa privada.  

De maneira geral, as IES particulares estão com grandes dificuldades 

financeiras. Tentando amenizar a situação, o Governo Federal aprovou o Programa de 

Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior 

(Proies), instituído por meio da Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, cujo escopo visa 

assegurar condições para a continuidade das atividades de entidades mantenedoras de 

ensino superior nessa situação. 

O programa, considerado como uma importante política pública, é 

implementado por meio de institutos de Direito Tributário, tais como a moratória e o 

parcelamento tributário, ambos imiscuídos na conceituação do chamado “plano de 

recuperação tributária”, cujo conteúdo se afigura como vanguarda na legislação tributária. 

O Proies inicia-se por intermédio da conjugação dos três institutos 

tributários: aprovação de um plano de recuperação tributária, concessão de moratória de 

                                            
34 Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de Estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário  
35 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2002 
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débitos tributários federais e parcelamento de débito em até 180 meses, com a possibilidade 

de quitação de até 90% destas parcelas por meio da concessão de bolsas de estudo. 

 
Incerteza crítica: situação da reforma tributária em andamento no 

Congresso Nacional e suas consequências para as IES, até 2025. 

Hipóteses: 

A. A reforma tributária em andamento no Congresso Nacional será 

concluída e, em consequência, a maioria das IES/RIDE-DF com 

dificuldades financeiras serão recuperadas.  

B. A reforma tributária em andamento no Congresso Nacional será 

concluída, mas não conterá mecanismos que desonerem as IES. No 

entanto, a maioria das IES/RIDE-DF vai se valer dos mecanismos do 

Proies e sanar suas dificuldades financeiras. 

C. A reforma tributária em andamento no Congresso Nacional será 

concluída, mas não conterá mecanismos que desonerem as IES. A 

maioria das IES/RIDE-DF não conseguirá se valer dos mecanismos 

do Proies para sanar suas dificuldades financeiras. 

D. A reforma tributária em andamento no Congresso Nacional não será 

concluída. No entanto, a maioria das IES/RIDE-DF vai se valer dos 

mecanismos do Proies e sanar suas dificuldades financeiras. 

E. A reforma tributária em andamento no Congresso Nacional não será 

concluída e a maioria das IES/RIDE-DF não conseguirá se valer dos 

mecanismos do Proies para sanar suas dificuldades financeiras. 

 

6.13 PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL 

Projeto criado tendo como foco tornar-se um polo de desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal, o Parque Tecnológico Capital 

Digital – PTCD busca viabilizar a instalação de diversas empresas do setor de CT&I, além 

de instituições de pesquisa e centros de informação e armazenamento de dados. 
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Foi concebido como um projeto estratégico para o Governo do Distrito 

Federal, tendo a intenção de representar uma mudança na matriz de desenvolvimento 

econômico do Distrito Federal, devendo consolidar a vocação econômica da região nos 

setores de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

O Parque tem como objetivo principal o desenvolvimento empresarial do 

Setor de Tecnologia da Informação do Distrito Federal e do Brasil, em um ambiente que 

permita a interação entre os diversos atores que promovem a inovação tecnológica, o 

conhecimento e a pesquisa no segmento de CT&I.  

Planejado para ser implantado em uma área de 123ha (1.230.000m2), no ano 

de 2013 conta com todas as licenças ambientais para o seu funcionamento, o que garante 

os padrões de sustentabilidade do empreendimento. No local previsto, construído e 

inaugurado no início de 2013, está em funcionamento o datacenter integrado do Banco do 

Brasil e da Caixa Econômica, com um investimento que atingirá o montante de R$ 1 

bilhão.  

A Terracap36 está à frente do empreendimento do PTCD e abriu licitação 

para estabelecer Parceria Público-Privada (PPP) com algum grande grupo ou consórcio que 

se disponha a investir R$ 1,3 bilhão na criação do Parque, podendo explorá-lo por vinte 

anos, prorrogáveis por mais quinze. Entretanto, o edital já sofreu três prorrogações e 

aguarda-se a definição da vencedora.  

A empresa vencedora formará, junto com a Terracap, a SPE (Sociedade de 

Propósito Específico) Parque Tecnológico Capital Digital S.A., que terá por objeto prestar 

serviços de administração, implantação, desenvolvimento, operação, manutenção e gestão 

de negócios da infraestrutura do PTCD, “a ser por ela projetado, estruturado e edificado”, 

segundo estabelece o edital. 

Atualmente, 700 empresas constituem o setor de TIC no Distrito Federal, 

gerando 30.300 postos de trabalho e movimentou um montante de R$ 6 bilhões em 

volume de negócios no ano de 2011, representando 3,5% do PIB do DF. De acordo com 

estimativas nos estudos de viabilidade realizados por órgãos envolvidos no projeto, o 

                                            
36 A Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, é uma empresa pública integrante do complexo 
administrativo do Distrito Federal que tem por objeto executar, mediante remuneração, as atividades 
imobiliárias de interesse do Distrito Federal, por meio da utilização, aquisição, administração, aluguéis, 
concessão de direito real de uso, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como 
realizar, direta ou indiretamente obras e serviços de infraestrutura e obras viárias no Distrito Federal. 
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Parque Tecnológico Capital Digital tem potencial para instalação de 1.200 empresas e 

geração de 25.000 empregos diretos, com a perspectiva de representar um crescimento 

superior a 7% do PIB do DF37.  

Prevê-se investimento acima de R$ 6 bilhões no Parque, nos 20 anos da sua 

implantação, com a instalação de centenas de empresas de TI do DF, do Brasil e do 

mundo. As metas de geração de negócios e atração de empresas estão especificadas no 

quadro (figura 7) a seguir:  

Porte da Empresa Número Estimado 
de Empresas 

Empregos Diretos 
por Empresa 

Total de Empregos 
Diretos 

Pequenas e Micro 712 5 3.560 
Médias 340 20 6.800 
Médias e Grandes 141 50 7.050 
Grandes 37 200 7.400 
Total 1230 - 24.810 

Figura 7 – Estimativas do PTCD. 
 

Nesse sentido, governo, iniciativa privada, academia e sociedade civil 

estarão trabalhando para viabilizar a formação da mão de obra qualificada no setor de TIC 

para atender à essa demanda. 

A expectativa é que o capital humano disponível na RIDE-DF venha a 

suprir a plena implantação do Parque Tecnológico, tendo em vista aspectos 

socioeconômicos favoráveis e um conjunto de IES potencialmente capaz de proporcionar 

formação adequada à Sociedade do Conhecimento. 

Como objetivo de qualquer modelo de Parque Tecnológico já implantados 

em diversas partes do mundo, caberá ao PTCD cumprir um papel catalisador dos recursos 

supracitados, devendo facilitar a interação entre os produtores de conhecimento e 

tecnologia nas Universidades e os desenvolvedores de negócios e empreendimentos. Como 

resultado espera-se a inovação empresarial e tecnológica e o suprimento do capital humano 

para suprir a demanda de mão de obra e pesquisadores.  

O Distrito Federal conta com a UnB e diversas instituições de ensino 

superior que totalizam mais de 20 instituições que formam profissionais nas áreas de TIC. 

                                            
37 Dados da Secretaria de Planejamento do Distrito Federal e 
http://www.terracap.df.gov.br/internet/arquivos/0113209574.pdf 
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Está prevista também, a implantação de uma Escola Superior de Software e de um 

Instituto Federal integrados ao espaço do Parque Tecnológico, visando suprir demandas de 

mão de obra e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

A perspectiva necessária para formação de mão de obra no setor de TIC em 

atendimento ao PTCD é estimada em pelo menos 18 instituições de ensino superior em 30 

cursos no domínio de TIC, mais de 200 programas de pós-graduação e mais de 4.000 

professores de ensino superior38. 

Entretanto, neste contexto resta saber se o suprimento da formação e 

capital humano será quantitativamente suficiente e qualitativamente adequado para o 

atendimento das demandas que serão decorrentes com a implantação do PTCD.  

 

Incerteza crítica: como será suprido, quantitativa e qualitativamente, 

o mercado de mão de obra especializada, bem como a atuação dos pesquisadores 

nas empresas que irão se instalar no Parque Tecnológico no ano de 2025? 

Hipóteses: 

A. As IES da RIDE voltadas para o setor de TIC atenderão à demanda 

de mão de obra para o PTCD, com a qualidade exigida. 

B. As IES da RIDE voltadas para o setor de TIC não atenderão à 

demanda de mão de obra para o PTCD, devido ao pequeno 

quantitativo de formandos, embora com a qualidade adequada. 

C. As IES da RIDE voltadas para o setor de TIC não atenderão à 

demanda de mão de obra para o PTCD, devido à baixa qualidade da 

formação acadêmica. 

D. As IES da RIDE voltadas para o setor de TIC não atenderão à 

demanda de mão de obra para o PTCD em quantidade e tampouco 

em qualidade, implicando a contratação de profissionais de outras 

regiões e mesmo países. 

 

                                            
38 Leituras complementares e estudos de viabilidade em: 
http://www.terracap.df.gov.br/internet/index.php?sccid=515&sccant=519 
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6.14 VALOR DO DIPLOMA 

A atual importância do diploma universitário é inegável. Pesquisa de 2011 

— cujas conclusões foram divulgadas em maio de 2013, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)39 — demonstra que a participação de funcionários com 

curso superior no mercado de trabalho cresceu 8,5% em relação ao ano anterior. A 

diferença salarial média entre os trabalhadores com e sem diploma era de 219,4%, ou seja, 

R$ 4.135,06 e R$ 1.294,70, respectivamente. 

Mas o mercado busca certificação ou competência? Parece óbvio que um 

trabalhador graduado tem mais conhecimentos, habilidades e atitudes do que outro, não 

diplomado, e, portanto, a pergunta é inócua. Mas determinados especialistas afirmam que 

esse paradigma pode ser abalado. 

Antigamente, um diploma de curso superior era condição necessária e 

suficiente para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Eram poucas as 

pessoas que tinham esse privilégio e o certificado conferido pelas instituições de ensino 

atestavam a proficiência do portador. Hoje, em especial no Brasil, o diploma continua 

sendo condição necessária, mas não é mais suficiente. Vale dizer que são muitos os 

postulantes aos melhores empregos e os contratantes sabem que nem todos reúnem as 

condições exigidas simplesmente porque têm diploma. Os processos seletivos para 

contratação tornam-se cada vez mais severos, mas, na maioria das vezes, o universo dos 

concorrentes a empregos de nível superior ainda é composto somente de detentores de 

certificados.  

Nos próximos anos, todavia, o diploma poderá progressivamente ser 

relegado a segundo plano, porque:  

• os conhecimentos que estão sendo transmitidos nos cursos regulares 
estão disponíveis a qualquer um, na internet;  

• grande parte dos conhecimentos internalizados durante os cursos 
regulares torna-se obsoleta, em pouco tempo; 

• o acúmulo de conhecimentos internalizados não é mais tão 
importante, porque dados, informações e conhecimentos estão a cada 

                                            
39 Matéria da revista Veja, disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/economia/ibge-diploma-de-nivel-
superior-eleva-salario-em-219-4. Consulta realizada em 31/10/2013. 
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dia mais disponíveis, por intermédio das novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC); 

• é preciso saber onde e como buscar, selecionar e aplicar 
conhecimentos no ambiente profissional, o que não é garantido 
apenas pelo fato de se ter um diploma; 

• é crescente a conscientização da necessidade da educação 
permanente; 

• as novas exigências do mercado de trabalho — como por exemplo: 
capacidade de aprendizado, assertividade, criatividade, flexibilidade e 
autodidatismo — são elementos de difícil mensuração, que não 
podem ser atestados através de um diploma; e 

• os atributos essenciais — atitudes, habilidades e conhecimentos — 
não estão sendo desenvolvidos no âmbito dos tradicionais sistemas de 
ensino, e podem ser adquiridos em experiências cotidianas ou em 
organizações alternativas.  

As novas TICs deverão contribuir para a difusão de conhecimentos e a 

desvalorização do diploma. Diversos esforços têm sido envidados, nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, no sentido de construir plataformas 

digitais educativas de transmissão de conhecimentos, formais e informais. São iniciativas 

louváveis, tanto do setor público quanto do setor privado, mas que demandam contínuos 

aperfeiçoamentos e inserção de novos recursos. 

Todavia, significativa parcela de expoentes educadores não tem poupado 

críticas às ferramentas digitais de educação, responsáveis pela “desumanização do ensino” e 

pela “pouca qualidade dos formandos”. Para eles, o ensino presencial e a interação entre 

professor e aluno são essenciais para o desenvolvimento do cidadão e a preparação para a 

vida, pessoal e profissional. 

Além disso, as TICs enfrentam outro importante gargalo. Progressivamente, 

as classes menos favorecidas estão tendo acesso a computadores e smartphones, seja 

porque se tornam a cada dia mais baratos, seja pelas facilidades de crédito. Mas a 

precariedade da infraestrutura de conexão à internet banda larga ainda é extremamente 

deficitária e, apesar de alguns esforços nesse sentido, a evolução tem se dado em velocidade 

muito aquém do que seria desejável. 

Sugestão de texto complementar: Profissões do futuro, disponível em: 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2002/10/01/539376/rofisses-
futuro.html 
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Incerteza crítica: Quais serão as exigências de diploma de nível 

superior, junto ao mercado de trabalho brasileiro, em 2025? 

Hipóteses: 

A. O diploma será condição necessária, como hoje, para ingresso no 

mercado de trabalho de nível superior. 

B. Pequena parcela do mercado de trabalho (iniciativa privada) 

selecionará seus colaboradores sem a prévia exigência de diploma, 

desde que não haja empecilhos legais(*). Os concursos públicos 

continuarão a exigir diploma. 

C. Pressões do mercado (iniciativa privada) diminuirão os empecilhos 

legais(*) para a contratação de profissionais, ampliando os processos 

seletivos sem a exigência de diploma. Os concursos públicos 

continuarão a exigir diploma. 

D. Somente algumas profissões permanecerão restritas a graduados, 

junto à iniciativa privada (advogados, médicos e engenheiros civis, 

p.ex.). Os concursos públicos começarão a flexibilizar a exigência de 

diploma. 

E. Os setores público e privado praticamente suprimirão a exigência de 

diplomas, os quais ficarão restritos, cada vez mais, a determinadas 

profissões. 

 

(*) Considera-se empecilho legal a proibição, pela legislação, da contratação de pessoas para 
o exercício de determinadas profissões, sem o correspondente diploma legal.  

Em alguns casos, trata-se de defender a sociedade em geral e o cidadão, em particular, 
contra a atuação de charlatães, como, por exemplo, pessoas que falsamente atuam como 
médicos ou engenheiros civis, sem o devido diploma. É também uma forma de 
responsabilizar esses profissionais por sua má atuação. 

Em outros casos, trata-se de “reserva de mercado”. Deveria ser uma questão interna da 
organização e uma responsabilidade do próprio gestor a contratação de pessoas não 
diplomadas para exercer as funções de jornalista, relações públicas, administrador ou 
sociólogo, por exemplo, uma vez que eventuais falhas recaem sobre a proficiência da 
própria organização. Nesses casos, entende-se como indevida intervenção do Estado. 
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7 ELEMENTO PREDETERMINADO 

Determinadas incertezas podem ser consideradas pouco incertas, ou seja, têm 

uma elevada probabilidade de ocorrência e terão grande impacto sobre as atividades das 

IES/RIDE-DF. Considerando-se um outro estudo de cenários, hipotético, com horizonte 

temporal de 2020, poderiam ser considerados elementos predeterminados: 

• O número de idosos (pessoas com 60 anos ou mais), no Brasil, era de 
14,5 milhões (8,6% da população), segundo o IBGE. Em 2020, esse 
número deverá ultrapassar a marca de 30 milhões, ou 13% do total de 
habitantes. 

• Até 2020, o petróleo continuará a ser o principal componente da matriz 
energética mundial. 

• Os Produtos Internos Brutos (PIB) da China e da Índia estarão entre os 
quatro maiores do planeta, em 2020. 

 

Para o presente estudo, portanto, a equipe entendeu que, em quaisquer dos 

cenários descritos, irá considerar que, em 2025, mais de 90% do segmento populacional 

que demanda ensino superior, na RIDE-DF, de todas as classe sociais, terá acesso regular e 

permanente à novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), tendo em vista a 

ambientação exposta a seguir. 

ACESSO DAS CLASSES C, D e E ÀS NOVAS TICS E AO ENSINO SUPERIOR. 

Inicialmente, cabe indagar sobre o conceito de classes, em especial no que 

se refere à nova Classe C, ou nova classe média, uma vez que variam bastante, seja em 

função das diferentes metodologias utilizadas, seja devido às diversas bases de dados 

disponíveis. Assim, constatam-se conceitos diferentes e até mesmo conflitantes, por 

exemplo, entre: o IBOPE; Souza e Lamounier (2010), que utilizaram a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE (1996-2007); Neri (2011), utilizando 

microdados da Pnad 2009, do IBGE; a FecomercioSP, valendo-se da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) 2009, do IBGE; Pochmann (2012), analisando dados de 

diversas origens; e o Banco Mundial (Bird), no estudo "Mobilidade Econômica e a 

Ascensão da Classe Média Latino-Americana". 
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Apesar da variedade de interpretações, os trabalhos analisados permitem 

afirmar que, de modo geral, houve expressivo incremento da classe média, uma vez que  

De fato, milhões de brasileiros passam a experimentar a mobilidade social em um 
contexto de mudança no plano das identidades coletivas; de mudanças que dizem 
respeito não apenas a taxas ou padrões individuais de mobilidade, mas ao próprio 
sistema de estratificação social. A classe C deixa de ser “baixa” e começa a ser 
“média”, disputando espaço aos extratos situados imediatamente acima dela — ou 
seja, as classes médias tradicionais (SOUZA e LAMOUNIER, 2010, P.16).  

Neri (2011) aborda a mesma linha de raciocínio e apresenta números 

significativos.  

Obama, Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso disseram, cada um a seu modo, 
que o Brasil se tornou um país de classe média. Estimamos que, entre 1993 e 2011, 
59,8 milhões de pessoas (o equivalente a uma França) foram agregados ao que 
denominamos nova classe média, ou vulga classe C, chegando hoje a 55% da nossa 
população (NERI, 2011, p. 258).  

Considerando-se, portanto, a emergência dessa nova classe média, as 

pesquisas analisadas indicam também até que ponto esse segmento populacional demanda 

educação.  

No que se refere à educação, nossos resultados assemelham-se ao de outras 
pesquisas na medida em que mostram um elevado índice de valorização da 
educação formal. Tudo leva a crer que tal valorização ocorre em razão tanto de 
antigas considerações de status — a herança bacharelista — como de fatores 
realistas que atuam em nossa sociedade: a alta taxa de retorno e a necessidade cada 
vez maior da educação para o acesso a posições mais qualificadas no mercado de 
trabalho. Neste sentido, não é difícil compreender o sentimento 
surpreendentemente generalizado de insatisfação com o nível ou a qualidade da 
educação, que atinge 40% das pessoas com curso superior; 59% daquelas com 
ensino médio; 63% das com ensino fundamental; e 69% dos semiescolarizados 
(SOUZA e LAMOUNIER, 2010, P.158).  

Essa nova tomada de consciência a respeito das necessidades educacionais 

fica também evidenciada em outras pesquisas.  

Mais do que o consumismo e o otimismo, o que caracteriza a nova classe média 
brasileira — para minha surpresa e talvez para a sua — é o lado do produtor, leia-se 
educação e trabalho. Este é o lado brilhante da base da pirâmide (NERI, 2011, p. 
14).  

De fato, tanto Souza e Lamounier (2010), quanto Neri (2011), dedicam 

significativo esforço de análise para concluir que a classe C aspira obter mais 

conhecimento, conectar-se com o mundo e ascender socialmente por intermédio da 

educação.  

A busca por conhecimento está diretamente relacionada ao desejo de inclusão 
digital. Segundo o Ibope Nielsen Online, dados do 3o trimestre de 2012 revelam que 
83,4 milhões de brasileiros (43,7%) têm acesso à internet, de algum modo, e 67,8 



 
 

 

70 

milhões moram em domicílios conectados. A alta foi de 17% no último ano e de 
41% nos últimos dois anos40.  

O acesso à informação digital também está se popularizando por intermédio 

dos smartphones, que estão substituindo os telefones celulares. Dados da Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel)41 indicam que o País tinha, em setembro de 2012, cerca de 

258,9 milhões de linhas habilitadas, para uma população de pouco mais de 193 milhões de 

habitantes, o que equivale a 1,34 aparelhos para cada habitante. Dos celulares habilitados, 

cerca de 20% (quase 51 milhões) operam com tecnologia 3G, ou seja, têm acesso à internet, 

o que representa um aumento de 53% no último ano (outubro de 2011 a setembro de 

2012).  

Quanto ao poder de compra, a tendência é que seja incrementado. Segundo 

projeção da FecomercioSP, em 2015 o consumo familiar da classe C deverá ser maior que 

o das classes A e B, somadas, representando cerca de 33% do PIB brasileiro.  

Interessante estudo do Target Group Index, do IBOPE, sobre o consumo 

de produtos, serviços e mídia, estilo de vida e características sociodemográficas, foi 

realizado mediante entrevistas efetuadas nas regiões metropolitanas de São Paulo (SP), Rio 

de Janeiro (RJ), Porto Alegre (POA), Curitiba (CUR), Belo Horizonte (BH), Salvador 

(SSA), Recife (REC), Fortaleza (FOR), Brasília (BSB) e nos interiores de São Paulo e das 

regiões Sul e Sudeste. O universo pesquisado incluiu pessoas de ambos os sexos, das 

classes AB, C e DE, com idade entre 12 e 75 anos, representando 48% da população 

brasileira. A pesquisa foi realizada entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012.  

Observe-se (tabela 2) que a porcentagem de pessoas das classes C e D/E 

que adquiriram telefones celulares, nos últimos 12 meses, é muito próxima (19% e 17%) 

das classes A/B (21%), revelando não só um poder de compra significativo, como também 

o desejo de ligar-se ao mundo. 

                                            
40 Fonte: http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/paginas/as-boas-compras.aspx. 
Consulta realizada em 30/10/2012.  

41 Fonte: Anatel. www.anatel,gov.br. Consulta realizada em 15/11/2012. 
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Tabela 2 - Pessoas que compraram, em porcentagem, nos últimos 12 meses. 

Fonte: Target Group Index 201242. 
 

Sugestão de texto complementar: A Revolução Tecnológica Educacional e a Nova 
Classe Média, disponível em: http://www.eme.eb.mil.br/ceeex/revista 

 

Considerando-se os dados apresentados, é possível assumir o risco de 

considerar como elemento predeterminado a seguinte afirmativa: 

Em 2025, mais de 90% do segmento populacional que demanda 
ensino superior, na RIDE-DF, de todas as classe sociais, terá acesso regular e 
permanente à novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

 

8 CONCLUSÕES 

Os passos finais para a conclusão do presente estudo ainda estão por ser 

efetuados. Uma consulta pública será disponibilizada no site do Instituto SAGRES 

(www.sagres.org.br) a todos os que quiserem apresentar suas percepções sobre as hipóteses 

                                            
42 Disponível em http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/paginas/as-boas-
compras.aspx. 
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apresentadas, de cada incerteza crítica. A ênfase da divulgação, todavia, recai sobre os 

cidadãos diretamente envolvidos com as IES/RIDE-DF, como docentes, discentes e 

técnico-administrativos. 

O processamento das percepções irá possibilitar a descrição do cenário de 

referência, a partir das hipóteses consideradas mais prováveis. Outras combinações 

possíveis também serão concebidas, como instrumento essencial para a flexibilização dos 

processos decisórios da alta administração das IES/RIDE-DF. 

Algumas conclusões, contudo, já podem ser apresentadas. A primeira refere-se 

à crescente importância das TICs para o ensino superior, até o horizonte temporal 

considerado (2025). Prova disso é que seis das 14 (quatorze) incertezas críticas e o 

elemento predeterminado estão diretamente relacionados com as novas tecnologias, que 

também estão presentes, de alguma forma, nos demais temas estratégicos. 

As políticas públicas relacionadas à educação superior também merecem 

destaque, porque estão presentes em quatro incertezas críticas, confirmando o 

protagonismo do Estado, apesar de ser um setor amplamente dominado pela iniciativa 

privada. Nesse caso, a ausência governamental pode ser tão danosa quanto o autoritarismo 

e a administração direta universal. Países de sucesso souberam encontrar um salutar ponto 

de equilíbrio para o Poder Público, de modo a promover o desenvolvimento acelerado do 

sistema educacional. 

Por último, o fator economia desponta com três incertezas críticas diretamente 

relacionadas, fazendo ver que educação e desenvolvimento podem constituir uma espiral 

virtuosa e ascendente — na medida em que um emula o outro e é alavancado por ele — ou 

uma espiral viciosa e descendente, quando um constitui obstáculo ao crescimento do outro. 

Nosso olhar, contudo, é otimista, uma vez que a RIDE-DF reúne 

características políticas, econômicas e sociais favoráveis e potencialmente promotoras de 

sucesso para as atividades das IES. Para isso, é fundamental incorporar efetivos modelos de 

gestão educacional, ancorados por competente visão prospectiva. 
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