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O país que sediou a Copa do Mundo em 2006 é fascinante. Não é à-toa que 246 mil estudantes 
estrangeiros freqüentam uma instituição superior de ensino alemã. Além da riqueza cultural e 
histórica, os alemães têm um extenso gabarito na área de ensino e pesquisa. Com a reforma 
universitária promovida no país por Wilhelm von Humboldt no início do século 19, as 
instituições passaram a promover a integração do ensino e da pesquisa nas universidades. Os 
estudantes ganharam mais liberdade para escolher disciplinas.  
 
A Alemanha possui 372 instituições de ensino superior espalhadas por todo o país. Há dois 
tipos de universidades: as tradicionais ou técnicas e as de ciências aplicadas. As primeiras 
oferecem cursos voltados para a teoria e a pesquisa e possibilidade de cursar doutorado. As 
segundas possuem cursos mais curtos, de formação mais técnica. Nessas instituições, o 
estágio é obrigatório antes da conclusão da graduação. Ao todo, 1,96 milhão de estudantes 
fazem algum curso superior.  
 
O ano acadêmico alemão é dividido em dois semestres: de abril a setembro e de outubro a 
março. O ensino superior na Alemanha está passando por algumas reformas. A primeira 
modifica o tamanho das graduações, até hoje bem diferente do praticado no Brasil.  
 
A caminho do diploma  
 
Para ingressar em uma universidade, os estudantes alemães não precisam fazer vestibular 
como os brasileiros. Pelo menos, por enquanto. Algumas instituições já discutem criar exames 
de admissão para candidatos. Hoje, as instituições de ensino não aplicam provas de seleção. 
No final da escola básica, que seria o nosso ensino médio, os estudantes passam por uma 
prova única (aplicada em todas as escolas). O abitur, como é chamada a avaliação, resume 
todos os conhecimentos que deveriam ser aprendidos durante a educação básica.  
 
Munidos dessas notas, os estudantes podem concorrer às vagas oferecidas pelas 
universidades. Algumas graduações exigem que os candidatos tenham alcançado uma 
pontuação mais alta. Ao contrário do que acontece no Brasil, as universidades públicas 
comportam a maioria dos alemães. Ao todo, 97% dos estudantes estão nas instituições 
mantidas pelo Estado. Porém, as instituições passarão a cobrar taxas dos alunos.  
 
A proposta em discussão no país prevê que a contribuição seja de 500 euros semestrais. A 
idéia é que as quantias sejam cobradas dos estudantes somente após a conclusão do curso, 
quando eles já tenham uma fonte de renda própria.  
 
Só para estrangeiros  
 
Os estudantes de outros países também podem tentar uma vaga em instituições alemãs. Mas 
o caminho é um pouco mais complicado. Quem já terminou o ensino médio e quer cursar toda 
a graduação na Alemanha precisa passar por um curso preparatório para o abitur. Durante o 
studienkolleg, que dura cerca de um ano, os jovens estudam matérias básicas em alemão, 
conhecimentos mínimos necessários para ingressar na universidade.  
 
O caminho é mais simples para quem já está na universidade. Depois de quatro semestres de 
curso, os interessados podem pedir transferência para uma universidade alemã. O estudante 
solicita o reconhecimento dos créditos feitos no Brasil. Nos dois casos, é preciso comprovar 
proficiência na língua alemã.  
 
A diretora do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (Daad) no Rio de Janeiro, Gabriele 
Althoff, aconselha que os jovens brasileiros interessados em estudar na Alemanha esperem 
essa etapa ou concluam os estudos antes de ir para lá. "A oferta de cursos de mestrado é 
vasta e as chances de uma boa colocação no mercado de trabalho é maior", comenta.  
 



Erica Matsuura, de 23 anos, está vivendo uma aventura na cidade de Bonn para conseguir se 
formar. A jovem largou o curso de literatura na Universidade de São Paulo (USP) ainda no 
início. Primeiro, passou uma temporada no Japão com o namorado, um alemão. Depois, 
decidiram tentar a sorte em terras alemãs mesmo. Há quase um ano a jovem faz o 
preparatório para a universidade.  
 
A idéia da estudante é entrar na faculdade de jornalismo. Mas, primeiro, testou a profissão. 
Durante um mês, fez estágio na Deutsche Welle, empresa pública de comunicação. Lá, os 
jovens são aconselhados a passar por pequenas experiências profissionais antes de 
escolherem a carreira. "Aprendi muita coisa e é muito interessante conhecer a profissão antes 
de entrar na universidade", pondera. 
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