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O PROCESSO DE BOLONHA E AS QUESTÕES DA 
EMPREGABILIDADE E DAS SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

A partir da Declaração de Bolonha, em 1999, concordou-se na necessidade 

de facilitar a mobilidade dos estudantes quer para fins académicos quer para 

fins profissionais, para o que se prometeu a adopção generalizada dos créditos 

ECTS. A Associação de Reitores Europeus insistiu igualmente na urgência da 

criação de um quadro de qualificações profissionais mais legível no espaço 

europeu e de um sistema comum de acreditação das licenciaturas. Não se 

tratava tanto de promover uma uniformidade de planos curriculares, o que seria 

impraticável e inaceitável, mas de facilitar o reconhecimento das habilitações de 

graduação e de pós-graduação, respeitando a especificidade de cada instituição 

e as diferenças entre países. São três os grandes objectivos a alcançar a partir da 

Declaração de Bolonha: a mobilidade, a empregabilidade e a competitividade. 

Estes três objectivos têm sido objecto de um largo debate em todos os países 

da União Europeia. A mobilidade depende da implementação do sistema de 

créditos ECTS e do Suplemento de Diploma, que já mereceram um grande 

consenso. A empregabilidade é uma preocupação geral de todos os países, mas 

não deve reduzir a criação de cursos a uma lógica exclusiva de emprego. Como 

bem afirmam Guy Haugh e Christian Tauch, “The change to a two-tier structure 

does not necessarily come with in-depth reform of the underlying curricula. The 

debate has now taken into account that there are various ways in which first 

degrees can be "relevant to the European labour market" even though they are 

not all narrowly geared towards a particular professional occupation.” (“Trends 

in Learning Structures in Higher Education (II)”, Follow-up Report to the Bologna 

Declaration). Uma instituição que queira afirmar-se hoje como instituição de 

ensino superior de qualidade não ignorará a importância da competitividade 

dentro e fora do país em que está inserida. Junta-se a esta necessidade o desejo 

de criar cursos atractivos para a comunidade educativa. O crescente interesse 

desta dimensão levou já, por exemplo, a que se considere o facto de a Europa 

poder tornar-se um grande centro de estudos bastante atractivo para 

estudantes da América latina, que, aliás, está a seguir este processo com 

bastante atenção. 

Um curso de 1º ciclo com objectivos de empregabilidade é aquele que, do 

ponto de vista do empregador, possui um plano de estudos relevante na área 

científica do emprego pretendido e está acreditado por uma estrutura 
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governamental. Ora, em Portugal, o processo de reconhecimento da qualidade 

dos cursos existentes e a sua acreditação são aspectos até agora 

negligenciados, pelo que só por um exercício de demagogia se pode dizer que 

o curso A tem empregabilidade assegurada e o curso B adequa-se antes á 

investigação académica. A distinção proposta pelo relatório da professora 

Cristina Bordalo Cordeiro para as Ciências Humanas, no âmbito dos pareceres 

requeridos pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior para a 

implementação do processo de Bolonha em Portugal, é uma distinção muito 

subtil: 

 
É, pois, necessário, distinguir empregabilidade de profissionalização. O 
documento inicial de Bolonha fala de relevância para o mercado de 
trabalho europeu – ‘The degree awarded after the first cycle shall also be 
relevant to the european labour market as an appropriate level of 
qualification’ - e não de (preparação para) saídas profissionais. Assim, num 
sentido prospectivo e de antecipação de novos desafios e de novos 
contornos culturais e sociais, é importante que as Faculdades de Letras e 
de Ciências Humanas se abram a novas frentes de estudo, investigação e 
leccionação. [1] 
 

Falar de empregabilidade no contexto de Bolonha apenas pode significar: 

preparação ou formação inicial para uma profissão, excluindo a exigência de um 

perfil completo para o exercício dessa profissão. Na prática, um curso de 1º 

ciclo (bacharelato ou licenciatura) pode dar acesso a um emprego, mas não 

qualifica totalmente para o exercício pleno de uma profissão. Neste caso, o 1º 

ciclo que tem o bacharelato ou a licenciatura como grau de saída é uma 

formação inicial ou uma propedêutica no ramo do conhecimento em que se 

organiza o seu plano de estudos. Tratar-se-á de uma aprendizagem geral dos 

fundamentos de uma área científica que se pode relacionar ou não com uma 

profissão em particular. Em teoria, muito desejarão que se relacione com o 

maior número possível de profissões, para que seja possível ao bacharel optar 

por uma especialização entre várias possíveis no 2º ciclo de formação. 

            Neste momento (Maio de 2005), sabe-se que o actual Governo vai rever 

a Lei de Bases da Educação legitimando um 1º Ciclo com duração entre 6 a 8 

semestres (ou seja, entre 3 a 4 anos). Na prática, trata-se de uma paráfrase 

muito portuguesa dos princípios mais elementares do processo de Bolonha. Em 

todos os países em que o processo já foi aplicado, houve a coragem para 

admitir um 1º ciclo de 6 ou 8 semestres, mas nunca as duas soluções que 

permitem, sim, a manutenção de todas as ofertas curriculares que já possuímos. 
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Criar o 1º ciclo com a designação de grau de licenciatura não tem nada de 

errado nem traz problemas de competitividade (a tradição secularizada da 

designação impõe-se ao termo bacharelato que ganhou entre nós um sentido 

quase pejorativo dentro da lógica dos graus académicos). Mas criar dois 

modelos de licenciatura e, consequentemente, dois modelos de mestrado, 

numa cedência clara ao conservadorismo das ordens profissionais que sempre 

reclamaram a não redução da formação inicial a 3 anos, por razões nacionais 

quando a visão de conjunto devia apenas considerar razões internacionais, vai 

levar a que as instituições mais conservadoras não abdiquem das durações de 4 

anos para as suas licenciaturas, que é o que têm no momento, ignorando as 

questões da empregabilidade e da competitividade. Acreditam os mais 

conservadores que continuamos a ser os melhores do mundo: os nossos cursos 

são melhores porque duram mais tempo; logo, por dedução simples, os cursos 

mais breves dos outros países europeus são de menor qualidade. Mas que valor 

vão os nossos parceiros europeus atribuir às nossas licenciaturas mais longas? 

Queremos ter o reconhecimento internacional da nossa excelência com 

formações mais longas do que os outros? Então por que não temos já esse 

reconhecimento, agora que já possuímos as licenciaturas mais longas da Europa 

e nem assim as nossas universidades conseguem entrar no ranking das 

melhores 500?! Ao mesmo tempo, anuncia o Ministro da Ciência e do Ensino 

Superior que vai tentar “incentivar” a criação de licenciaturas de 3 anos. Mas por 

que não eliminar a ambivalência logo à partida se ela nos vai custar o 

isolamento europeu? 

            Para o exercício pleno de uma profissão, com conhecimentos técnico-

científicos exclusivos dessa profissão, com a capacidade de resolução de 

problemas concretos de carácter profissional e com a capacidade de executar 

projectos na área circunscrita da profissão, deverá sempre ser necessário 

completar um 2º ciclo de formação especializada. Mas tal não implicaria fechar 

ao acesso ao emprego generalista no final de um 1º ciclo de 3 anos de 

formação. 

            Na sociedade actual, qualquer instituição que planeie a criação de um 

novo curso de Ensino Superior e que dispense o objectivo da empregabilidade 

dificilmente poderá conquistar público para esse curso. Feliz ou infelizmente, 

julgamos hoje um curso mais pelo seu lado materialista do que pelo lado da 

pertinência epistemológica. Muitas vezes, ne sequer tentamos um compromisso 

entre as duas faces de um curso superior. O desafio que temos à nossa frente 

obriga-nos a acrescentar uma nova personalidade a esse curso assim 

desenhado: na sua fase inicial (1º ciclo), tem que ser suficientemente generalista 
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dentro de uma área científica para que não fique comprometida à partida a 

possibilidade de o diplomado poder ou corrigir a sua formação para uma sub-

área similar ou para optar por uma sub-área mais específica. Um tal 1º ciclo 

deve proporcionar empregabilidade geral imediata, de acordo com legislação 

adequada, e abrir as portas a uma empregabilidade mais especializada, se se 

fizer a aposta na continuidade da formação. É muito diferente da exigência de 

um diploma reconhecido para o exercício pleno de uma profissão, o que só 

deve ser admitido, pela mesma legislação, após uma formação mais sólida. Em 

todos os casos, a verdadeira agenda oculta dos pilares do processo de Bolonha 

manifesta-se na transferência implícita da responsabilidade individual de um 

diplomado que procura um emprego de acordo com as suas expectativas e 

formação individuais para uma responsabilidade que se quer agora colectiva e 

nacional, cujo único mentor é o próprio Estado, guardião de todas as 

expectativas profissionais. Se ao novo diplomado faltar um emprego após a 

conclusão da sua formação universitária, o responsável já não é ele próprio mas 

o Estado que não soube garantir a formação e a sua consequência pragmática; 

se não vislumbrar nenhuma saída profissional para o curso que concluiu, o novo 

diplomado não vai auto-responsabilizar-se pela escolha inicial que fez, mas vai 

pedir ao Estado uma satisfação por lhe não ter dado um emprego adequado ao 

curso que escolheu para si próprio. Como é que a Universidade vai conseguir 

oferecer cursos que se adaptem a este nova ordem pragmática e pseudo-

colectiva é uma questão sem resposta. 

Há um lado auto-formativo do Ensino Superior que se arrisca a ser 

interpretado hoje como uma utopia. Os três pilares em que se contruiu o 

processo de Bolonha (competetividade, mobilidade e empregabilidade) 

pertencem ao léxico da economia e da globalização. É sintomático que em 

todas as declarações europeias sobre o assunto (Bolonha, Salamanca, Praga, 

Lisboa, Graz, Berlim) a dimensão auto-formativa seja ignorada, quando a ela 

devíamos associar a dimensão ética, como principal valor a conquistar numa 

Europa que parece andar à procura de uma segunda Renascença, sem ter 

encontrado ainda um príncipe ou um grande código capaz de a todas unir no 

mesmo esforço. 

Distinguimos, pois, empregabilidade de saídas profissionais, mas tal pode 

ser inconsequente se a linguagem dos objectivos de ensino não for clara: o 

curso A desenvolve as seguintes competências, apresenta os seguintes 

resultados de aprendizagem até ao momento e está acreditado pela instituição 

governamental X; o curso B possui as mesmas características do curso A, mas 

habilita profissionalmente para o exercício da profissão Y e é para ela que se 
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dirige exclusivamente. Quer o curso A quer o curso B não podem admitir saídas 

profissionais que sejam o resultado de formações iniciais totalmente distintas, 

como acontece hoje nas áreas da engenharia ou das ciências literárias, por 

exemplo. O acesso a uma profissão devia prever o princípio do respeito pelos 

mesmos níveis de competências, isto é, dois cursos na mesma área, com a 

mesma meta profissional, não podem ter como objectivos fundamentais níveis 

de competência distintos. É por esta razão que urge retomar o caminho 

interrompido da acreditação dos cursos de formação inicial de professores ou 

iniciar quanto antes o processo em que vão ser reconhecidos como tal todos os 

cursos que venham a ser objecto de reestruturação. Caso contrário, uma vez 

mais, as instituições de Ensino Superior e Politécnico vão reestruturar os seus 

cursos actuais em função de um conjunto de paradigmas universais (1º ciclo 

com x ECTS, com a designação Y; 2º ciclo com n ECTS, com a designação Z, etc.), 

sem conhecer antecipadamente as condições em que um curso deve conter 

certas aprendizagens para que os seus diplomados possam exercer 

convenientemente uma profissão. 

O acesso pleno a uma profissão com um certo grau de complexidade 

(docência, engenharia, direito, economia, medicina, arquitectura, sociologia, 

etc.) só devia estar garantido após uma formação mais sólida de nível 

intermédio, que corresponderia ao 2º ciclo, no espírito do processo de Bolonha. 

No caso concreto da formação de professores, um diplomado com o 1º ciclo 

pode ter acesso a um emprego como técnico da educação, mas não pode ser 

ainda professor. Uma concepção optimizada dos cursos de 1º ciclo deve prever 

esta bidireccionalidade profissional: um dado curso prepara para o exercício da 

actividade A, mas ainda não para o exercício da actividade B. Para tal, exige-se 

uma formação completa de 2º ciclo. Dentro de uma dada profissão, há sempre 

níveis de competência profissional. No campo da educação, não é difícil 

encontrar esses níveis. Neste caso, diríamos que o 1º ciclo dá acesso a qualquer 

actividade no campo educativo que não exija o domínio específico de uma 

ciência. Esta circunstância pressupõe, naturalmente, um processo de selecção no 

acesso ao 2º ciclo, porque nem todos, no exemplo considerado, estarão 

vocacionados para o exercício da profissão de professor. 

A introdução mais explícita do objectivo da empregabilidade no Ensino 

Superior, nos seus dois primeiros ciclos de formação, não pode arrastar-nos 

para a ideia de que a universidade actual se mercantilizou ao ponto de se 

reduzir a uma fábrica de operários especializados, ou a uma grande empresa de 

formação de formadores, ou a uma escola profissional para técnicos de várias 

áreas. A profissionalização de alguns cursos não deve arrastar consigo aqueles 
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que não tenham esse fim imediato, da mesma forma que não deve apresentar-

se como um dos pilares do edifício universitário. 

Salvaguarde-se o facto de que o nível de profissionalização que se 

adequa ao sistema educativo universitário, no 1º ciclo de formação, não deve 

ser unidireccional. Uma especialização precoce, como hoje ainda se exige no 

Ensino Superior, elimina qualquer possibilidade de o 2º ciclo poder ser um 

espaço de estudo avançado de um determinado saber e, progressivamente, 

elimina a própria natureza do 3º ciclo. A manter-se o actual sistema de planos 

curriculares, com apenas uma nova reordenação temporal, conduzir-nos-ia a 

um sistema de Ensino Superior com três níveis de especialização numa mesma 

área científica, o que constituiria a mais rocambolesca das interpretações do 

espírito da Declaração de Bolonha e de todas as declarações posteriores. 

De seguida, apresento um exemplo prático de reorganização de uma 

licenciatura tradicional (Línguas e Literaturas Modernas), hoje organizada em 4, 

5 ou 6 anos, com uma soma total de 40 ou 50 disciplinas, conforme a instituição 

onde é oferecida e conforme se dirija à docência ou não. 

  

HIPÓTESE DE REORGANIZAÇÃO DE UMA LICENCIATURA 
TRADICIONAL (LÍNGUAS E LITERATURAS MODERNAS) 

 

� 1º CICLO (180 créditos ECTS): plano de estudos de banda larga, de 
preferência adoptando o sistema maior/minor. 

 

� Saídas profissionais: técnicos de educação, auxiliares 
administrativos, assistentes editoriais, técnicos de turismo, 
intérpretes, etc. 

 

� 2º CICLO (120 créditos ECTS): plano de estudos com objectivos 
diferenciados para a área das Ciências Literárias: 

 

� Obtenção do grau de Mestre (120 ECTS), com cursos de consolidação 
dos conhecimentos científicos de base adquiridos no 1º ciclo, com 
condições de acesso relacionadas com a avaliação final aí obtida, e com a 
exigência de uma dissertação ou trabalho final, com o máximo de 70/80 
páginas, aproximando-se do padrão de muitas universidades europeias a 
este nível. 
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� Obtenção de uma qualificação profissional em duas áreas 
distintas: 

� Formação de professores (60 ECTS de formação curricular 
em Ciências da Educação e em Didáctica + 60 ECTS em 
estágio profissional realizado integralmente em escolas 
secundárias cooperantes), conducente a um título 
profissional que habilite os candidatos à docência no futuro 
Ensino Secundário. 

� Formação de tradutores especializados (120 ECTS, dos 
quais pelo menos 30 ECTS devem ser obtidos em estágio 
profissionalizante). 
 

� Obtenção de uma qualificação de nível intermédio (30 a 60 ECTS), 
que corresponde aos actuais cursos de pós-graduação, sem a 
exigência de apresentação de uma dissertação final, e com a 
possibilidade de transição para um plano de estudos de nível 
superior (mestrado ou doutoramento, conforme o perfil do 
candidato), contabilizando-se os créditos já completados. 
 

� 3º CICLO (180 ECTS), conduzindo ao grau de Doutor, após conclusão de 
uma parte curricular obrigatória (60 ECTS), orientação de tese (60 ECTS) e 
defesa pública de tese (60 ECTS). 

 
   

 
[1] “Parecer sobre a reestruturação dos cursos de Ciências Humanas à luz do processo de 
Bolonha”, de Cristina Robalo Cordeiro, disponível em: http://www.mctes.pt/docs/ficheiros/ 
Bolonha_HumanasHistoria1.pdf. 
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