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Unificação do Ensino Superior na Europa provoca polêmica. Entenda. 
 
Até 2010, o Ensino Superior será profundamente impactado por uma série de mudanças 
surgidas a partir da Europa. Neste ano, cumpre-se o prazo para que se implantem as 
adaptações previstas no Tratado de Bolonha. Firmado em 1.999 por ministros ligados à 
Educação de 29 países do velho continente, o documento prevê a criação do Espaço Europeu 
de Ensino Superior - uma região em que os currículos serão unificados, os créditos multi-
validados e os estudantes terão livre mobilidade. Na mira do acordo, já em andamento, o 
aumento da competitividade européia no cenário mundial. 
 
Não é difícil compreender o que levou os governos europeus a se movimentarem nesta 
direção. Em meados da década de 90, às portas da consolidação da União Européia, o 
continente registrava índices de desemprego que passavam a casa dos 10%, mesmo em 
países considerados ricos , como a Alemanha e a França - números que, ainda hoje, são uma 
realidade, segundo dados da UE. Ao mesmo tempo, enquanto os EUA cresciam como potência 
econômica e política, nações como índia e Japão mostravam as garras para o mercado 
mundial. Era preciso mudar o cenário. 
 
Este processo culminou, em 1.999, na reunião da qual resultou o Tratado de Bolonha, um 
documento que levasse os países europeus a se unir e criar uma estratégia de fortalecimento 
do bloco econô mico a partir da Educação Superior. "Estrategicamente, eles sabem onde 
querem chegar. Querem ser a economia mais competitiva no mundo baseada não em 
produção, não em tecnologia, mas no conhecimento e é aí que está o grande diferencial", 
explica a presidente do Faubai (Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras para 
Assuntos Internacionais), Luciane Stallivieri. "Não é que a Europa não queira se unir com o 
resto do mundo, não é que rejeite a integração global, mas sabe que precisa se fortalecer 
internamente - e decidiu fazer isso na base do conhecimento." 
 
Embora a estratégia de unidade para ampliação da competitividade do bloco no cenário global 
seja uma clara tendência no continente europeu, o Tratado de Bolonha ainda está longe de ser 
uma unanimidade. Levando a questão para o confronto das idéias, o debate ainda sofre para 
penetrar definitivamente nas entranhas, por muitas vezes impenetráveis, do meio acadêmico. 
Mais do que isso, corre o risco de criar uma condição de isolamento em relação ao resto do 
mundo. Ou seja, ao mesmo tempo em que pode permitir uma circulação de conhecimento 
mais rápida e ampla, pode não conseguir estendê-la para além dos seus limites. 
 
"De certa forma, o processo de Bolonha é um facilitador do rompimento de fronteiras 
educacionais, na medida em que homogeneíza a formação em praticamente todo o continente 
europeu. Ele é, do ponto de vista estratégico, inclusive, um forte elemento de apoio à União 
Européia e à unificação dos paises do ponto de vista educacional", afirma o reitor da UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina), Lúcio José Botelho. "No entanto, ainda há 
resistência de alguns países em discutir o tema. Algumas instituições latino-americanas são 
contrárias a ele, pois pode significar uma atratividade a mais para a ida do estudante." 
 
É difícil, ainda, especular sobre os demais objetivos do Tratado de Bolonha. No entanto, alguns 
indicadores mostram que há uma série de outros problemas que precisam de soluções 
emergentes dentro da realidade da União Européia. É inegável que há, em boa parte do 
continente, um déficit de jovens, que não preenchem todas as vagas do Ensino Superior. 
Levando em conta os dados demográficos atuais da região, o estudo "The Human Capital 
Management 2005", elaborado pela IBM Business Consulting Services, apontou que a 
população está envelhecendo rapidamente e que, dentro de 20 anos, o número de pessoas na 
faixa de 50 a 64 anos aumentará 25%. Ao mesmo tempo, o grupo que abrange dos 20 a 29 
anos diminuirá 20% 
 
"Um dado importante do cenário atual é que a população européia está envelhecida e os 
alunos estão saindo do continente.  



Então é preciso mexer no sistema para torná-lo atraente para as gerações mais novas ", 
acrescenta Luciane. Ao mesmo tempo, outros jovens passam ao largo da graduação, pois não 
estão dispostos a enfrentar cinco anos para completar seus estudos - quiçá 10 ou 12 anos para 
alcançar o título de Doutor. "Um colega de Portugal disse que os jovens portugueses não 
querem mais estudar. Eles estão indo direto para o mercado de trabalho e dispensando os 
estudos. As universidades começam a se preocupar com isso e é uma preocupação dos 
ministros da Educação Superior." 
 
O caminho escolhido 
 
O cenário, portanto, mostra uma Europa dividida entre a crescente competição global e a 
queda significativa do número de jovens qualificados para se tornar bons profissionais. Assim, 
após um longo período de debates, decidiu-se pela criação de um espaço único em que os 
estudantes pudessem transitar livremente, validando seus créditos. Paralelamente, os diversos 
níveis foram compactados, reduzindo o tempo de formação. Nos novos moldes, os estudantes 
podem alcançar o título de Doutor em oito anos - no formato chamado de 3+2+3.  
 
 
 



 
 
"Sabemos que a Europa tem muitas instituições com graduação boa e doutorado também, mas 
não tem grande experiência no mestrado. No entanto, o processo de Bolonha ignora isso, ao 
compactar a formação. Esses oito anos significam, na minha opinião, um tempo muito curto 
para ser compatível com o avanço do conhecimento no mundo de hoje", opina Jorge 
Guimarães, presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior).  



"Esse século seguramente vai registrar um desenvolvimento científico como jamais tivemos ao 
longo de toda a história da humanidade. O caminho escolhido parece um pouco fora do que 
seria razoável esperar."  
 
Embora se reconheçam os problemas, a solução ainda é fortemente questionada por 
especialistas. Para muitos, ela não resolve a questão e ainda capta estudantes de outros 
países - o que poderia, teoricamente, transferir o problema. "O sistema europeu de Ensino 
Superior, sabidamente, tem hoje mais vagas do que candidatos. Então, na visão das pessoas 
que fazem esse tipo de critica, o sistema criaria uma espécie de cooptação de estudantes 
estrangeiros pela agilização do processo de formação", explica Botelho, da UFSC. 
 
O ponto de chegada 
 
A discussão política em torno da implantação do Tratado de Bolonha tem ainda mais pontos a 
destacar - em especial para países como os latino-americanos. Como evitar a fuga de cérebros 
para o atrativo novo sistema europeu? Como promover a cooperação internacional e a 
mobilidade estudantil com um sistema tão diferente e competitivo? Para os países europeus: 
como evitar que o foco da graduação se volte exclusivamente para o mercado, dificultando a 
produção e circulação de conhecimento? 
 
Ainda que estejamos a apenas quatro anos do cumprimento do prazo para implantação do 
sistema, é inegável que os debates ainda se estenderão e se aprofundarão nestas e em outras 
questões. "Sabemos, pelos nossos colegas portugueses e espanhóis que não é uma decisão 
tão tranqüila no âmbito europeu também, que há muita controvérsia. É uma discussão 
importante, necessária para a realidade européia, e que vai ter implicações no seu 
relacionamento com outras regiões, como é o caso do Brasil e da América Latina - mas que 
não está acabada", finaliza o presidente da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior), Paulo Speller, que também é reitor da UFMT 
(Universidade Federal do Mato Grosso). 
 
Esta matéria é a primeira parte de um especial que pretende detalhar as discussões em torno 
do Tratado de Bolonha. Nesta etapa, trataremos das implicações políticas, as mudanças 
efetivas no atual sistema e o impacto da implantação do processo para o Brasil. Para saber os 
temas das próximas matérias, veja o menu à direita. 
 
O que muda no sistema europeu? 
 
Entenda o novo processo de formação proposto pelo Tratado de Bolonha. 
 
Quando se estabeleceu o Tratado de Bolonha, foram definidas linhas gerais da atuação do 
Espaço Europeu de Ensino Superior, como a promoção da mobilidade e intensificação da 
cooperação entre as instituições. Para alcançar essas diretrizes, a decisão tomada foi pela 
criação de um sistema único, que eqüalize a formação entre os países signatários do acordo ao 
mesmo tempo em que permite que o estudante se desloque de uma instituição a outra, 
aproveitando os créditos já acumulados. 
 
Além disso, foi trabalhada uma proposta que tornasse o sistema atrativo para os jovens, 
fazendo com que esses apostem na formação superior. "Alguns aspectos propostos são 
positivos, como fazer os currículos mais condensados. Isso faz com que haja agilidade, mas a 
formação se encaixa mais nas necessidades de profissionalizar rapidamente para enviar ao 
mercado", explica o professor do departamento de Educação da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), José Dias Sobrinho, autor do livro "Dilemas da Educação Superior no 
mundo globalizado. Sociedade do conhecimento ou Economia do conhecimento?". 
 
Entenda abaixo as duas alterações mais fortes e polêmicas propostas no processo de Bolonha: 
 
Validação dos créditos e mobilidade 
 



Um dos pontos focais da Declaração de Bolonha é a questão da mobilidade estudantil. Permitir 
que os alunos circulem por todo o sistema segue uma tendência já presente na constituição da 
União Européia, expandindo as fronteiras e criando estados transnacionais. Desta forma, os 
currículos seriam unificados (no formato que será explicado abaixo) e os créditos validados em 
qualquer instituição dos países que optarem por integrar o Espaço Europeu de Ensino Superior. 
 
"A Europa precisava desenvolver a questão da mobilidade de uma forma que proporcionasse 
coesão no sistema, com reconhecimento de umas universidades para as outras. Isso resulta 
em dois fatores principais - mobilidade e empregabilidade", explica a professora Luciane 
Stallivieri, presidente da Faubai (Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras para 
Assuntos Internacionais). "Com essa mobilidade, o estudante pode desenvolver parte dos 
estudos em Portugal, aí decidir ir para a Espanha e, depois, uma outra parte na França." 
 
Parece simples, mas não é. A Europa é historicamente marcada por sua diversidade cultural. 
Países próximos fisicamente e distantes cultural e ideologicamente. Como garantir que uma 
escola alemã aceitará qualquer estudante francês para cursar seus créditos? Ou mesmo que o 
mercado de trabalho português dará espaço a um advogado romeno, sueco ou islandês. 
 
"Na Europa eles vão ter problemas sérios com isso. Basta ver as guerras daqueles países que 
estão se fragmentando. Acredito que a diversidade cultural é uma questão muito mais forte do 
que aqui", aponta Dias Sobrinho. "Às vezes, mesmo dentro de um país. Na Espanha, por 
exemplo, são várias regiões que entram em disputa. E agora ainda há estes novos países 
menos desenvolvidos que estão entrando na União Européia e tem problemas sérios." 
 
Para o presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 
Jorge Guimarães, o problema vai além. Segundo ele, é impossível equalizar todas as 
instituições de um dia para o outro, simplesmente porque elas possuem níveis distintos. "Um 
dos grandes problemas do processo de Bolonha é não ter avaliação. Se não cuidarem desse 
aspecto, fica parecendo que todo mundo está no mesmo patamar, o que não é verdade. 
Temos discutido muito isso com nossos pares europeus. Para dar um passo desses é preciso 
instituir um processo rigoroso de avaliação", afirma. 
 
Sistema 3+2+3 
 
A modificação que é, talvez, a mais importante da Declaração de Bolonha se dá na unificação 
dos ciclos para as carreiras superiores. A partir da implantação definitiva do tratado, a 
organização passará a ser no formato 3+2+3, ou seja, três anos de graduação, dois de 
mestrado e outros três de doutorado. Uma vez implantado, o sistema reduziria sensivelmente 
o tempo total da formação - hoje girando em torno de doze ou treze anos. Seriam três ciclos, 
organizados da seguinte forma: 
 
1º Ciclo (equivalente ao Bacharelado ou Licenciatura no Brasil) - grau acadêmico conferido 
após os três primeiros anos de freqüência com aproveitamento equivalente a 240 ECTS 
(Créditos Estudantis do Sistema Europeu, na sigla em inglês);  
 
 
2º Ciclo (equivalente ao Mestrado no Brasil) - grau acadêmico concedido após dois anos de 
freqüência, obrigatoriamente ligado ao 1º Ciclo, culminando com a organização e apresentação 
de uma tese dissertação - equivalente a 120 ECTS;  
 
 
3º Ciclo (equivalente ao Doutorado no Brasil) - título acadêmico de maior prestígio, conferido 
normalmente após três anos, culminando com a organização e apresentação de uma tese 
doutoral. 
 
Os ciclos também podem ter sua duração ajustada em alguns casos, ficando no formato 4+1 
(quatro anos de graduação e um de mestrado). Essa alteração é de suma importância, pois 
incompatibiliza o sistema europeu com quase todos os demais - a começar pelo brasileiro. 
"Formar um graduado em três anos me parece, em muitas áreas, um contra-senso.  



Em conseqüência disso, porque esses três anos serão o novo patamar para graduação, eles 
vão tornar obrigatório o mestrado. Senão a formação ficará muito frágil. Então, incorporam-se 
os dois e, com isso, melhora um pouco o formato graduação + mestrado", diz Guimarães. 
 
Uma prova de que o formato está longe de ser uma unanimidade, mesmo na União Européia, é 
o fato de que algumas carreiras sequer cogitam adotar esse modelo. É o caso da Medicina, por 
exemplo. "Em algumas áreas profissionais, esse modelo não vai ser aplicado e nem é aplicável. 
Ele também tem as suas limitações, e elas estão sendo consideradas", explica o presidente da 
Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior", 
Paulo Speller, que também é reitor da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso). "Para 
mim, esta unificação é uma padronização por baixo, visando uma formação não perene na 
graduação."  
 
Tratado de Bolonha - íntegra 
 
Confira a íntegra da declaração de Bolonha, emitida em 1999. 
 
O processo Europeu, graças aos progressos extraordinários dos últimos anos, tornou-se uma 
realidade cada vez mais concreta e relevante para a União Européia e os seus cidadãos. As 
perspectivas de alargamento e o estabelecimento de relações cada vez mais profundas com 
outros países europeus conferem uma ainda maior dimensão a essa realidade. Entretanto, 
assiste-se a uma conscientização crescente em grandes áreas do mundo político e acadêmico 
assim como na opinião pública da necessidade de criar uma Europa mais completa e ampla, 
nomeadamente considerando e dando solidez à sua dimensão intelectual, cultural, social, 
científica e tecnológica. 
 
A Europa do Conhecimento é agora por todos reconhecida como um fator imprescindível ao 
crescimento social e humano, um elemento indispensável à consolidação e enriquecimento da 
cidadania Européia, capaz de oferecer aos seus cidadãos as aptidões necessárias para 
enfrentar os desafios do novo milênio, a par com a consciência de partilha dos valores e de 
pertencer a um espaço social e cultural comum.  
 
A importância do ensino e da cooperação pedagógica no desenvolvimento e fortalecimento de 
sociedades estáveis, pacíficas e democráticas é universalmente reconhecida como tal tendo em 
vista a situação que se verifica no Sudeste Europeu.  
 
A declaração da Sorbonne de 25 de Maio de 1998, apoiada nestas considerações, realçou o 
papel fundamental das universidades no desenvolvimento das dimensões culturais na Europa. 
Deu grande importância à criação de uma área dedicada ao Ensino Superior como sendo o 
caminho crucial para promover a circulação dos cidadãos, as oportunidades de emprego e o 
desenvolvimento global do Continente. 
 
Vários países europeus aceitaram o convite para se comprometer a atingir os objetivos 
estabelecidos na declaração, assinando-a ou expressando o seu acordo de princípios. A direção 
tomada por várias reformas do Ensino Superior lançadas, entretanto na Europa, foi a prova da 
determinação dos governos em agir. 
 
As instituições Européias de Ensino Superior, por seu lado, aceitaram o desafio e assumiram 
um papel preponderante na criação do Espaço Europeu do Ensino Superior, também à luz dos 
princípios fundamentais estabelecidos na Magna Charta Universitatum de Bologna, do ano de 
1998. Isto é da máxima importância, dado que a independência e a autonomia das 
Universidades asseguram que o Ensino Superior e os sistemas de estudo, se adaptem às 
necessidades de mudança, às exigências da sociedade e aos avanços do conhecimento 
científico.  
 
O rumo foi traçado na direção certa e com um objetivo significativo. A concretização de uma 
maior compatibilidade e comparabilidade entre os sistemas de Ensino Superior requer, 
contudo, um estímulo contínuo para que possa ser inteiramente consumada. É preciso dar 
apoio através da promoção de medidas concretas para que se avance em passos reais.  



A reunião de 18 de Junho contou com a participação de peritos e estudiosos avalizados vindos 
de todos os países europeus e deu-nos sugestões muito úteis sobre as iniciativas a tomar. 
 
Teremos que fixar-nos no objetivo de aumentar a competitividade no Sistema Europeu do 
Ensino Superior. A vitalidade e a eficiência de qualquer civilização podem ser medidas através 
da atração que a sua cultura tem por outros países. Teremos que garantir que o Sistema 
Europeu do Ensino Superior adqüira um tal grau de atração que seja semelhante às nossas 
extraordinárias tradições culturais e científicas.  
 
Ao manifestar o nosso apoio aos princípios gerais estabelecidos na declaração da Sorbonne, 
comprometemo-nos em coordenar as nossas políticas, com o intuito de, a curto prazo (o mais 
tardar até ao fim da primeira década do terceiro milênio), atingir os seguintes objectivos, que 
consideramos serem de primordial relevância para que seja criado o Espaço Europeu do Ensino 
Superior  
 
Adoção de um sistema com graus acadêmicos de fácil equivalência, também através da 
implementação, do Suplemento ao Diploma, para promover a empregabilidade dos cidadãos 
europeus e a competitividade do Sistema Europeu do Ensino Superior  
 
Adoção de um sistema baseado essencialmente em duas fases principais, a pré-licenciatura e a 
pós-licenciatura. O acesso à segunda fase deverá requerer a finalização com sucesso dos 
estudos da primeira, com a duração mínima de 3 anos. O grau atribuído após terminado a 
primeira fase deverá também ser considerado como sendo um nível de habilitações apropriado 
para ingressar no mercado de trabalho Europeu. A segunda fase deverá conduzir ao grau de 
mestre e/ou doutor, como em muitos países Europeus  
 
Criação de um sistema de créditos - tal como no sistema ECTS - como uma forma adeqüada 
de incentivar a mobilidade de estudantes da forma mais livre possível. Os créditos poderão 
também ser obtidos em contextos de ensino não-superior, incluindo aprendizagem feita ao 
longo da vida, contando que sejam reconhecidos pelas Universidades participantes  
 
Incentivo à mobilidade por etapas no exercício útil que é a livre circulação, com particular 
atenção:  
 
- aos estudantes, o acesso a oportunidades de estudo e de estágio e o acesso aos serviços 
relacionados  
- aos professores, investigadores e pessoal administrativo, o reconhecimento e valorização dos 
períodos dispendidos em ações Européias de pesquisa, docência e de formação, sem prejudicar 
os seus direitos estatutários.  
 
Incentivo à cooperação Européia na garantia da qualidade com o intuito de desenvolver 
critérios e metodológias comparáveis  
 
Promoção das necessárias dimensões a nível Europeu no campo do Ensino Superior, 
nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento curricular cooperação 
interinstitucional, projetos de circulação de pessoas e programas integrados de estudo, estágio 
e pesquisa.  
Com isto, comprometemo-nos a atingir estes objetivos no âmbito das nossas competências 
institucionais e respeitando inteiramente a diversidade das culturas, línguas, sistemas de 
ensino nacionais e a autonomia das Universidades - para consolidar o Espaço Europeu do 
Ensino Superior. Com esse fim, seguiremos os caminhos da cooperação intergovernamental, 
em conjunto com as organizações européias não-governamentais que tenham autoridade no 
campo do Ensino Superior. Esperamos, de novo por parte das Universidades, uma resposta 
pronta e positiva e uma contribuição ativa para o sucesso deste nosso empenho.  
 
Convencidos de que a criação do Espaço Europeu do Ensino Superior necessita de constante 
apoio, supervisão e ajustamento às necessidades em permanente evolução, decidimos nos 
reunir novamente dentro de dois anos para avaliar o progresso alcançado e decidir sobre os 
novos passos a serem dados. 



 
Lista de países que, através de seus ministros ligados à Educação Superior subscreveram ao 
tratado de Bolonha: 
 
Alemanha 
Áustria 
Bélgica 
Bulgária 
Dinamarca 
Eslováquia 
Eslovênia 
Espanha 
Estônia 
Finlândia 
França 
Grécia 
Holanda 
Hungria 
Irlanda 
Islândia 
Itália 
Letônia 
Lituânia 
Luxemburgo 
Malta 
Noruega 
Polônia 
Portugal 
Reino Unido 
República Tcheca 
Romênia 
Suécia 
Suíça 
 
Disponível em: < http://www.universia.com.br>. Acesso em 11 ago. 2006.  


