
á dez anos, em junho de 1998, oitenta
reitores das universidades mais antigas da
Europa, ao comemorarem os 900 anos da
Universidade de Bolonha, província no

centro norte da Itália, declararam-se preocupados
com a desconexão do ensino superior europeu com
o mercado de trabalho.

Essa manifestação deu origem ao que hoje c co-
nhecido como o Processo de Bolonha que, ainda
em construção, tem como finalidade "construir um
espaço europeu do Ensino Superior que promova a

mobilidade de docentes, de estudantes e a emprcga-
bilidade de diplomados" por meio da geração e
desenvolvimento de competências.

O Processo de Bolonha conduz os países-mem-
bros da Comunidade Comum Européia à formu-
lação de uma matriz de reformas que permitirá
que o ensino superior torne-se mais atrativo e mais
competitivo.

Segundo Sônia Fonseca, mestre cm Adminis-
tração, doutora em educação e autora de tese sobre
o assunto, o processo pode marcar uma revolução



no ensino superior, "principalmente no que tange a
alteração do sistema de ensino baseado na idéia da
transmissão de conhecimentos para um sistema
pautado no desenvolvimento de competências, O
processo, de certa forma, servirá de modelo para a
educação superior de muitos outros países fora da
Comunidade Comum Européia".

Sônia acredita que as escolas, principalmente as
de Administração, ainda adotam os modelos tay-
lorista, fayolista e weberiano - utilizados na gestão
da era industrial e que concebem a formação do co-
nhecimento como uma linha de montagem. "As
entradas de matéria-prima do modelo da gestão
industrial correspondem ao ingresso de alunos
traduzidos em matrículas feitas na Secretaria Geral
que vão alimentar todo o processo de produção",
esclarece a administradora.

Assim, a Formação do Produto é concebida
como a transmissão do conhecimento dentro das
Instituições de Ensino Superior (IES). Nesta fase,
contratasse o professor (operário) para desenvolver a
dimensão discente (o produto) com características
passiva e receptiva.

Na dimensão discente, ou pedagógica, o profes-
sor é contratado apenas para ministrar a disciplina,
sem, contudo, conhecer o currículo do curso, o Pro-
jeto Político-Pedagógico e o Projeto de Desenvolvi-
mento Institucional da IES. Dessa forma, co-
nhecendo apenas parte do todo, ele também desen-
volve "meio" processo.

Na contratação desse professor, está determina-
do o cumprimento estabelecido pela burocracia da
IES, isto é, preencher diários de classe, elaborar
provas, etc., efetuando o controle de qualidade do
processo por meio da nota. No contexto de suas
aulas, não há preocupação com o desenvolvimento
de habilidades, atitudes e competências de seus dis-
centes. O aluno que não aprendeu é reprovado (reti-
do) e o aluno que aprendeu (o produto sem defeito)
ou que obteve a nota necessária, continua seu
"processo de fabricação".

O Controle de Qualidade c a fase em que se se-
para o produto sem defeito dos produtos com
defeito. Nas IES o controle de qualidade é feito por
meio das avaliações do conhecimento que se dão
periodicamente, fase que permite que o professor
assuma, simultaneamente, as funções de advogado
de defesa, de promotor e juiz. Por sua vez, o aluno
recebe sua sentença por meio da nota e não tem
direito de defesa.

Grafícamente, é possível fazer uma comparação
entre a linha de produção de um produto qualquer
c o funcionamento de uma IES na produção do
conhecimento, conforme quadro abaixo.

Mesmo sendo de iniciativa privada, por serem
concessões do Estado, as IES estão sujeitas às suas re-
gulamentações e burocracias que atuam fortemente
nas dimensões de suas gestões que, por sua vez, são
estruturadas por meio do modelo industrial de pro-
dução elaborado pelo Ministério da Educação.



"O distanciamento das Universidades com o
mercado de trabalho, a forma com que as Universi-
dades vêm tratando o ensino é uma coisa absurda e
irresponsável. A maioria das 1ES é inócua na
preparação de seus alunos. O Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENAD) mostra esse
resultado. Essa distância faz com que as Universi-
dades Corporativas cresçam, ou seja, as empresas
estão ocupando o lugar das IES para suprirem as
deficiências nas formações dos profissionais",
comenta Sônia.

O Processo de Bolonha trata exatamente sobre
essa mudança de paradigma no ensino superior
europeu. Como "Processo" (do latim procedere,
indica a ação de avançar, ir para frente), está em
consonância com a construção do conhecimento,
ele não tem fim.

O Processo de Bolonha tem diretrizes gerais para
os países da Comunidade Européia e cada país se
adapta de acordo com suas peculiaridades. Desta
forma, seis diretrizes norteiam o processo para toda
a Comunidade Comum Européia:
1. adoção de um sistema de graus comparável e

legível;
2. adoção de um sistema de ensino superior funda-

mentalmente baseado cm dois ciclos;
3. estabelecimento de um sistema de créditos;
4. promoção da mobilidade;
5. promoção da cooperação européia no domínio

da avaliação da qualidade;
6. promoção da dimensão européia no ensino

superior.

Em maio de 2001, ministros da educação da
Europa reconheceram a importância de inserir mais
três linhas de ação que comporiam a evolução das
diretrizes do processo:
1. promoção da aprendizagem ao longo da vida;
2. maior envolvimento dos estudantes na gestão

das instituições de ensino superior;
3- promoção da atratividade do Espaço Europeu

do Ensino Superior.

A Administração é a ciência que mais deve sen-
tir os benefícios do Processo de Bolonha. As IES de
Administração precisam se apropriar dos conheci-
mentos que discute e obviamente produzir conheci-
mento e, só se produz conhecimento, com pesquisa.
São as IES de Administração quem preparam os
gestores, públicos ou privados, para empresas de
pequeno, médio e grande porte, para Organizações
Não-Govcrnarnentais, clubes de futebol, igrejas, etc.

A ciência organizacional foi a que mais con-
tribuiu para o progresso humano no século XX e
a gestão é responsável pelas grandes mudanças
empresariais no mundo introduzindo as tecnolo-
gias nas empresas e as interligando em redes,
criando novos conceitos de customização e globa-
lização; além do advento das Universidades Cor-
porativas que suprem as deficiências de formação
dos colaboradores.

Cabe à Ciência da Administração a responsabi-
lidade de criar modelos de produção, gerenciá-los c
torná-los eficazes na distribuição dos bens e serviços.

Repensar o ensino superior é necessário em
qualquer parte do mundo, principalmente nas
economias em desenvolvimento e a América Latina
poderia usar o Processo de Bolonha como modelo
para criar um sistema que padronizasse e elevasse o
nível da educação superior no continente.

A Declaração Mundial sobre Educação Superior
no século XXI: Visão e Ação, publicada pe]a
Unesco, em 9 de outubro de 1998, em Paris, aborda
a preocupação quanto a importância do ensino
superior e sua posição de elevado destaque na pro-
dução do conhecimento, especialmente, o conheci-
mento científico.

Entretanto, apesar das inúmeras discussões que
vêm acontecendo a respeito da importância da edu-



cação, especialmente o ensinei superior, para o
desenvolvimento econômico e sociocultural, as
reformas promovidas pelo estado não têm dado as
respostas necessárias e suficientes à sua adequação
no tempo. Tampouco as IBS particulares parecem
ter desenvolvido capacidade para oferecer essas
respostas ao ambiente global.

De modo geral, o resultado do sucesso ou fra-
casso da educação de um país está fortemente vin-
culado às relações sociais desenvolvidas entre o
poder político estabelecido e a sociedade organizada
(sindicatos, conselhos, ONGs e Partidos Políticos).
Esta composição de forças, que pode ser antagônica
ou aglutinadora de idéias, faz com que seu resultado
produza efeito, tanto no sentido de desenvolvimen-
to como de subdesenvolvimento social, econômico
e político-educacional de um povo e, conseqüente-
mente, de um país.

A América Latina investe pouco e mal em edu-
cação. Dados do Banco Mundial indicam que 90%
do gasto nas universidades públicas brasileiras, por
exemplo, são destinados ao pagamento de salários
dos servidores. "Com esta configuração não há
Bolonha que faça milagre", ironiza Sônia, que enfa-
tiza "mesmo assim, sendo otimista e acreditando nas
ações individuais, é possível que as IES provoquem
o Estado a fazer uma reforma geral no ensino supe-
rior, aproximando a empregabilidade dos estudantes
e sua mobilidade no espaço latino-americano".

De acordo com a administradora Sônia Fonseca,
existem muitos aspectos positivos no Processo de
Bolonha, embora seja cedo para considerá-lo como
um modelo de sucesso. Segundo ela, as universidades

européias estão implantando as medidas paulatina-
mente "e isso é bom para o amadurecimento das
idéias, das mudanças nos currículos, da preparação
do corpo docente, etc.". Além disso, Sônia conta que
existem preocupações com relação à gestão do finan-
ciamento do ensino superior. "Na verdade, os gover-
nos estão reduzindo os gastos de financiamento com
a adoção dos ciclos e para sustentar o atendimento às
exigências da Europa acerca do conhecimento. Os
estados-membros identificam quatro fontes princi-
pais de receitas que podem auxiliar para o melhor
desempenho da gestão administrativa: o financia-
mento público, doações privadas, prestação de
serviços e contribuição dos estudantes", diz.

Para Sônia, o modelo de
educação em ciclo - bacha-
relado, mestrado e doutora-
do - defendido pelo Proces-
so de Bolonha, não corre o
risco de ficar obsoleto cm
decorrência dos avanços tec-
nológicos. "A preocupação c
a de que tudo se torne tão
rápido que ao mesmo tem-
po fique superficial. Se ob-
servarmos, não estamos
indo a fundo no estudo das
teorias, dos modelos das
perspectivas. Aparece sem-
pre um modismo. Os conceitos, principalmente
os da área de Administração, aparecem e desa-
parecem com a mesma rapidez", observa a admi-
nistradora.

A década de 90, configurada pela predominân-
cia da economia global, introduz no mundo dos
negócios dois grandes inimigos da gestão da era
industrial: a busca da excelência para competir com
o mundo global c a conquista da fidelidade do
cliente. Com esse fim, as empresas têm feito inú-
meros esforços e andam numa velocidade maior que
as instituições de ensino. É esse compasso que pre-
cisa existir entre o mercado global e as IES.

Há alguns anos, a burocracia que o Estado exigia
para se alterar um currículo era tanta que as escolas
optavam por preservá-los sem qualquer alteração.
Não faz muito tempo as empresas precisavam de
mão-de-obra, hoje elas precisam de cérebros, daí a
necessidade de dinamismo nos currículos.

Adaptar os novos cenários ao ensino, princi-
palmente de Administração, exige por parte do
governo e dos dirigentes universitários, vontade
política de fazer o melhor em suas organizações de
forma que promova a empregabilidade. Mas, para
Sônia, os mantenedores do ensino superior não se
vêm com responsabilidade pelos egressos. "Quem
sabe as instituições de ensino superior brasileiras
queiram aproveitar do Processo de Bolonha para
a mudança de paradigma, saindo do modelo de
transmissão do conhecimento para a formação de
competências. Isso já traria um grande benefício
para o ensino superior, especialmente em Admi-
nistração", finaliza a especialista em Adminis-
tração e Educação.
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Text Box
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