
Alemanha, Rússia e 
Portugal reclamam que 
os alunos têm saído 
malpreparados da 
universidade, o que 
seria resultado dos anos 
a menos em sala de aula 
e da falta de maturidade 

Lúcia Müzell, de Paris 

em todo mundo está feliz na 
festa de comemoração dos 
dez anos do Processo de Bo
lonha, que unificou os siste

mas de ensino superior na Europa. Neste 
que era para ser o ano de conclusão das 
modificações nacionais necessárias para 
integrar a rede universitária formada por 
46 países, alguns membros signatários 
estão descontentes com as diferenças 
verificadas entre o ensino antes e após 
o acordo, especialmente nos casos em 
que a qualidade do ensino caiu. 

Portugal, Alemanha e Rússia são os 
países que mais encontram dificuldades 
para se adaptar ao processo, fruto da 

onda de barreiras internas que a Europa 
começou a quebrar desde a queda do 
muro de Berlim. Em Portugal, entidades 
profissionais estão até mesmo exigindo 
que os alunos formados pelo novo mode
lo realizem cursos ou provas adicionais 
antes de validarem os seus diplomas. 

Para entender o imbróglio é necessá
rio voltar ao início do processo. A partir 
do acordo assinado inicialmente por 29 
nações em 1999, os países deveriam se 
comprometer a cumprir cinco pontos 
principais até o final de 2010 (veja box). 
O problema é que, enquanto alguns países 
já possuíam um sistema parecido com o 
novo padrão - e, portanto, não tinham 



adaptações drásticas a promover-, outros 
foram obrigados a mudar de tal forma o 
sistema existente que até hoje se encon
tram perdidos neste novo universo. 

Na Alemanha, na Rússia e em Portu
gal, casos emblemáticos dessa dificul
dade de adaptação, o número de anos 
de escolaridade para o bacharelado ou 
a licenciatura recebeu um corte de até 

Manifestação em Madri: contra 
a simplificação exagerada do 
sistema universitário 

dois anos, principal causa da insatisfa
ção em relação ao ensino pós-Bolonha. 
A alegação de sindicatos e entidades 
profissionais é de que os alunos não têm 
saído bem preparados da universidade, 
o que seria resultado dos anos a menos 
que passam na sala de aula. 

"É normal os países se adaptarem com 
velocidades diferentes, mas de maneira 
alguma Bolonha pode ser a causa para 
qualquer queda de qualidade do ensino 
superior, muito pelo contrário", alega 
Stéphan Vincent-Lancrin, expert em 
educação superior da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econô
mico (OCDE), com sede em Paris. 

O especialista aposta na capacidade 
das universidades europeias de inten
sificarem os esforços para conseguir 
promover em três anos os estudos de 
licenciatura que antes eram realizados 
em até cinco anos. "O que esses países 
em dificuldade precisam entender ou, 
mais especificamente, o que o mercado 
de trabalho desses países está tardando 
a compreender, é que Bolonha quis re
forçar a academia, enquanto o mercado 
de trabalho deve fazer a sua parte após a 
formação intelectual dos estudantes." 

Vincent-Lancrin argumenta que 
a entrada precoce dos estudantes no 
mercado de trabalho é também uma 
das causas da insatisfação encontrada 
em alguns países. Ele é contrário aos 
alunos trabalharem durante o período 
universitário - época em que os jovens 
deveriam estar 100% concentrados nos 
estudos para que Bolonha seja de fato 
eficaz, analisa o especialista. Estágios 
de curta duração, nos quais o estudante 
realiza atividades totalmente ligadas ao 
curso em que está matriculado, são, por 

outro lado, bem-vindos. "Não se pode 
deixar de lado o fato de que os alunos 
estão terminando a licenciatura mais 
jovens e, por isso, mais imaturos. Mas 
isso não é consequência de um ensino 
melhor ou pior, mais curto ou mais 
longo. Trata-se apenas de menos expe
riência de vida, algo que com o tempo 
vai sendo resolvido." 

as o fato é que o pavor 
da entrada no mercado 
logo após o final dos es
tudos e com pouca ex

periência no mundo real chega a levar 
jovens a retardar o início dos estudos 
superiores. Com medo dos efeitos da 
sua falta de experiência, a estudante 
alemã Celia Naegele, 23 anos, decidiu 
passar um ano estudando francês em 
Paris antes de iniciar o curso de nutri
ção na Universidade de Stuttgart, no 
sul da Alemanha. Agora, às vésperas 
da formatura, a jovem, como boa parte 
de suas colegas, decidiu só se des
vincular da universidade após o final 
do mestrado - que, com dois anos de 
duração, encerra um percurso de cinco 
anos de ensino superior, semelhante 
ao tempo que os alunos de antes de 
Bolonha levavam para concluir apenas 
a licenciatura ou bacharelado. 

"Meus irmãos mais velhos, que se 
formaram cinco ou seis anos atrás, 
saíram da universidade direto para o 
emprego. Agora, tenho visto amigas da 
faculdade terem de fazer cursos suple
mentares para compensar a falta que os 
anos a mais de estudos está fazendo", 
reclama a estudante. 

Na Alemanha, os estudantes ti
nham um dos percursos universitários 
mais longos da Europa, consequência 
de um método no qual o aluno tem 
mais tempo livre para se dedicar às 
atividades extraclasse. Agora, com a 
redução do período, os jovens se sen-



tem sobrecarregados e pressionados a 
atingir antecipadamente uma maturi
dade profissional a que ainda não se 
sentem capazes. "Entendo a vontade 
de querer unificar o ensino em toda a 
Europa e acho isso muito bacana. Mas 
não poderíamos ser penalizados de 
forma alguma por termos entrado na 
universidade somente agora." 

utra particularidade do 
antigo sistema alemão 
é que o reconhecimento 
das disciplinas, que já era 

difícil entre as próprias instituições do 
país, se tornou ainda mais complexo 
em relação às estrangeiras. 

Na Alemanha, como na maioria dos 
Estados europeus, o Processo de Bolo
nha foi aprovado há dez anos sob duras 

A estudante Celia: cursos extras 
compensam anos a menos de estudo 

críticas das entidades estudantis, cada 
uma encontrando desvantagens das 
mais diferenciadas em um programa 
que pretendia unir o mais uniforme
mente possível sistemas universitários 
tão diferenciados, de países com rea
lidades e economias não menos con
flitantes. Jovens franceses, espanhóis 
ou poloneses foram às ruas protestar 
contra o procedimento. Porém, com o 
passar dos anos, as vozes dos univer
sitários foram se calando. Os pontos 
positivos da iniciativa, inegáveis, aca
baram se mostrando mais fortes. 

No entanto, no aniversário de Bo
lonha, jovens alemães e portugueses 
voltaram às ruas para protestar contra 
o que consideram uma simplificação 
exagerada do sistema universitário de 
seus países - não sem razão. Por conta 
das mudanças causadas pelo processo, 
os estudantes portugueses que deci
diram fazer um mestrado alguns anos 
após o final da graduação podem se 
encontrar diante de uma situação de 
curioso déjà-vu: como cursaram cinco 
anos de bacharelado ou licenciatura no 
antigo sistema, agora os atuais mestra
dos parecem reprises dos dois últimos 
anos da antiga graduação. 

Não à toa, nestes países a adaptação 
está mais longa. Enquanto o ensino su
perior francês já está 100% modificado 
desde 2006, o português ainda tinha 
12% dos seus 2.837 cursos superiores 
pendentes de adequação. 

"Os universitários de hoje estão tendo 
em cinco anos o que antes se levava sete 
para conseguir. Não é justo", reclama Luís 
Rodrigues, diretor do Centro Acadêmico 
da Universidade do Minho. "O que é mais 
estranho em tudo isso é que temos recla
mações de todos os lados, de estudantes 
pré e pós-Bolonha. Os mais antigos estão 
tendo de trabalhar mais anos para obter 
os mesmos títulos, e os mais novos se 
queixam de que o mercado de trabalho os 
considera inexperientes demais se param 
os estudos logo após a graduação." 

A estudante Nadine Kuhner, da Univer
sidade de Munique, é direta: as mudanças 
só trouxeram desvantagens para os alunos 
alemães. "Em três anos, não temos tem
po de fazer análises profundas e muito 



menos ter alguma experiência prática", 
diz a jovem, que está no segundo ano 
do curso de biologia. "O programa de 
estudos se tornou muito concentrado e, 
como as vagas no máster são limitadas, 
os estudantes chegam ao final do curso 
com uma carga suplementar de pressão, 
porque ninguém quer se contentar com os 
três anos da licenciatura." 

ma pesquisa encomendada 
pelo jornal Diário Econômi
co é reveladora do problema 
e aponta que a maioria das 

empresas portuguesas rejeita os cursos 
de três anos e prefere contratar licen-

ciados pré-Bolonha ou diplomados com 
mestrado. A justificativa é que os alunos 
estão saindo da faculdade imaturos de
mais. "Não chego a dizer que Bolonha 
piorou o ensino em Portugal, mas acho 
que as universidades devem incentivar 
mais os alunos a fazerem estágios no 
mercado durante a formação", defende 
Ana Medeiros, diretora de recursos 
humanos do Grupo Martifer, gigante da 
construção no país. 

Na mesma pesquisa, realizada para o 
periódico português, gestores de empre
sas apontaram que em conhecimentos 
técnicos os estudantes são de alto nível, 
mas que deixam a desejar em competên
cias comportamentais e de liderança. 

A suposta injustiça fez brotar di
versas petições virtuais em protesto 
contra as modificações. A maior delas, 
promovida por jovens engenheiros - a 
carreira mais respeitada e procurada 
em Portugal - já teria 100 mil assi
naturas, que representam um contra
ponto apenas simbólico a Bolonha. 
A petição alega que "um licenciado 
pré-Bolonha com uma pós-graduação 
está um nível abaixo de um mestre de 
Bolonha", e que "esta opção discrimi
na e desvaloriza claramente todos os 
licenciados e mestres que se formaram 
antes da aplicação do Processo de 
Bolonha". Os manifestantes pedem 
equivalência entre a formação realiza
da pelos engenheiros antes e depois de 
Bolonha, especialmente nos concursos 
públicos, em que o grau de formação 
é fundamental para a obtenção dos 
melhores postos. 

Apesar das discórdias, é preciso 
reconhecer que o Processo de Bolonha 
é adotado de bom grado pelo meio 
acadêmico português. O país vê na in
tegração com o restante da Europa e a 
equivalência das disciplinas a sua maior 
chance para tentar entrar no mercado 
internacional do ensino superior. 

"A eficiência do curso é também re
sultado do esforço pessoal dos alunos", 
afirma Clara Sampaio, estudante de eco
nomia na Universidade Nova de Lisboa. 
"Não é possível que somente Portugal e 
alguns outros países estejam errados e 
todo o resto da Europa, certo." 

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 12, n. 141, p. 44-47, jun. 2010.




