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RESUMO 

Este artigo apresenta algumas mudanças ocorridas na educação superior no contexto do Processo de 
Bolonha tendo como pano de fundo transformações ocorridas no sistema capitalista, as quais tornaram 
flexíveis as relações de produção, sobretudo no que diz respeito à formação do trabalhador.  Nesse 
sentido, apresenta-se, sob uma perspectiva crítica, uma discussão histórico-conceitual sobre o discurso do 
modelo de competências utilizando autores como Fleury, Manfredy, Hirata, Fidalgo e Lucília Machado. 
Paralelo à isso, pontua-se o papel do conhecimento na globalização para, a partir daí, apresentar como a 
Europa promoveu uma ampla reforma educacional, por meio da Declaração de Bolonha. O documento 
foi criado, dentre outras razões, para orientar as mudanças necessárias na educação superior europeia com 
vistas a garantir sua competitividade na dinâmica do mercado global. Nesse sentido, apoiado em autores 
como Bolívar e Dias Sobrinho, discute-se algumas diretrizes estabelecidas pelo Tratado para reforma 
dos currículos das universidades europeias, com base na definição de competências gerais e específicas, 
subordinando-as às demandas do mercado de trabalho. Ao estabelecer as competências, o projeto prevê 
que os conteúdos devem ser organizados de maneira a atender, além da formação, as estratégias didáticas 
que irão favorecer o aprendizado, atendendo ao que se pede nos perfis profissionais. Enfim, o texto busca 
suscitar reflexões sobre modificações curriculares na política de educação na Europa situando como o 
discurso em tono do modelo de competências exerceu algumas influências no processo de delineamento 
das estratégias adotadas. 
Palavras-chave: Processo de Bolonha; Educação Superior; Modelo de Competências.
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INTRODUÇÃO 

Este artigo busca apresentar algumas mudanças ocorridas na educação superior no contexto do 
Processo de Bolonha, como ficou conhecida a reforma educacional implantada na União Europeia (UE) a 
partir de 1990. Com o objetivo claro de unificar a educação superior da Europa e a pretensão de fortalecer 
sua hegemonia econômica e cultural, a reforma trouxe implicações intensas e opiniões diversas. 

De início, considera-se pertinente apresentar algumas considerações sobre (modelo de) 
competências para, em seguida, contextualizar o papel do conhecimento no fenômeno da globalização. 
O debate em torno do modelo de competências é antecedido pela problemática da qualificação para o 
trabalho diante do processo de reestruturação produtiva do capitalismo. As transformações ocorridas 
na base do sistema produtivo, provocaram a necessidade de mudanças nas relações de trabalho, assim 
como na formação do trabalhador.  Nesse sentido, algumas reflexões críticas de Lucília Machado 
e João Bernardo são apresentadas para contribuir com a discussão sobre a qualificação e o modelo 
de competências. A partir daí, o artigo apresenta elementos para indagar como a Europa, diante da 
necessidade de integrar seus países na dinâmica do mercado global, promoveu uma ampla reforma 
educacional superior. As universidades europeias foram orientadas a redefinir seus currículos com 
base em competências gerais e específicas, que revelam uma necessidade de adaptação da formação 
profissional às demandas do mercado de trabalho, além de mudanças de atitudes e práticas pedagógicas, 
antes tradicionais nas universidades do velho mundo.

O trabalho questiona o processo de ensino, aprendizagem e formação, em decorrência dessas 
alterações curriculares e a transmissão de um conhecimento instrumentalizado, subordinando a 
universidade aos ditames neoliberais. A crítica ao modelo de competências fundamenta-se em autores 
como Bolívar, Catani, Dias Sobrinho, Oliveira. Adiante, pondera-se sobre algumas dificuldades 
encontradas no sentido de sistematizar as formações e as titulações adquiridas nos países do bloco, com 
históricos sociais e culturais distintos e questiona-se a aquisição de competências, legitimadas em um 
sistema de crédito e titulações. 

Em suma, um esforço se apresenta no sentido de suscitar reflexões sobre os objetivos do modelo 
de competência, proposto nessa reforma, sob o olhar da sociologia do trabalho. 

DO DISCURSO DA QUALIFICAÇÃO AO DISCURSO DO MODELO DE COMPETÊNCIA

O termo qualificação se destacou e passou a ser empregado com mais ênfase a partir da 
segunda metade do Século XX, diante do processo de reestruturação produtiva1.  As mudanças e os 
avanços tecnológicos que foram incorporados aos processos de trabalho, fizeram surgir novos atributos 
para os postos de trabalho, criando até uma aparente redução dos mesmos, quando na verdade, houve uma 
modificação da própria natureza do posto. Diante da definição de novas atribuições o trabalhador, que 
antes ocupava determinado posto de trabalho, se encontrava desqualificado para o trabalho. Ora, o que 
define se o trabalhador está qualificado para o posto de trabalho? Em que consiste sua desqualificação? 

De acordo com Braverman (1987), na medida em que são incorporados princípios de 
organização científica no processo produtivo, tornando-o cada vez mais complexo, os trabalhadores 
perdem a capacidade de operar a tecnologia existente para a produção, e quando “sua função não 
exige preparo formal algum de qualquer espécie” (p. 365), os trabalhadores são classificados como 
1  A reestruturação produtiva, também conhecida como capitalismo flexível é o nome que se dá ao processo de 
mudanças na base do sistema produtivo, sobretudo com a crise do fordismo/taylorismo. Tema a ver com o processo de 
flexibilização do trabalho. O trabalho repetitivo e a produção padronizada começam a decair e a crise neste modelo de 
produção, requer mudanças ao capitalismo, fazendo surgir o modelo de acumulação flexível em que a produção segue um 
conjunto de demandas; e o trabalhador necessita dominar não apenas a parte do processo de trabalho repetitivo que lhe 
cabia. Neste novo cenário, a força de trabalho terá que se adaptar à novas exigências do mercado, compreendendo todas 
as etapas, referentes ao trabalho realizado.
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desqualificados para o trabalho. O que indica este processo consiste na correspondência entre a capacidade 
que o trabalhador possui e o conjunto de habilidades requeridas pelo posto de trabalho. 

As mudanças técnicas e organizacionais inerentes aos processos econômicos globais do 
capitalismo, que levaram à reestruturação dos processos produtivos, redirecionam o olhar sobre a 
qualificação, aproximando assim do discurso do modelo de competência.  

O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, mas se torna 
o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de uma situação 
profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta complexidade de situações torna o 
imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro. (FLEURY, 2001, p.186)

Apresenta-se, daí, a tentativa de situar o modelo de competência em substituição ao sentido 
de qualificação, na medida em que ele representa um novo perfil para a qualificação do trabalho. Se a 
ideia anterior de qualificação estava associada à transmissão de conhecimentos e habilidades necessárias 
à realização do trabalho, certificadas por espaços formais de educação, o modelo de competência combina 
múltiplas habilidades numa lógica complexa e flexível das relações de produção.

O modelo de competência consiste na mobilização de habilidades adquiridas ou construídas 
no processo de aprendizagem que o indivíduo utiliza e potencializa para agir no processo produtivo. 
Compreende aspectos comportamentais e da personalidade, avalia a capacidade de iniciativa e 
resolutividade de problemas numa dimensão gerencial, e valoriza a constante atualização diante da 
especificidade da produção. (MANFREDI, 2000)

De acordo com Hirata (1994). A noção de competência surge na França em meio a grupos 
empresariais e depois é apropriada por economistas e sociólogos. Decorreu da necessidade de avaliar e 
classificar novos conhecimentos e novas habilidades gestadas a partir das novas exigências do trabalho. 
Para Tanguy (1997) a expansão do modelo de competência além da França promove a difusão de um 
discurso capaz de redirecionar as estratégias de formação para o trabalho bem como o estimulo ao 
desenvolvimento de outras habilidades do trabalhador no âmbito das multinacionais.

Fernando Fidalgo e Lucília Machado (2000), ratificam que foi a partir dos anos de 1970, com a 
crise do fordismo, que o termo competência se destacou. As mudanças nos processos de trabalho exigiam 
novos perfis de trabalhadores. Os autores afirmam que o conceito surgiu como contraponto à noção de 
qualificação profissional, posto que o trabalho passou a se caracterizar como “flexível”. Inspirada no 
modelo japonês, a noção de competência sugeria uma nova organização do trabalho e participação na 
gestão da produção, o que exigiria do trabalhador - para se ajustar à nova estrutura- atitudes como 
colaboração, espírito de equipe, engajamento e disposição para aprender.

Hirata (1994, p. 133) critica esse modelo ao afirmar que os trabalhadores nem sempre são 
remunerados devidamente ao serem “levados no novo modelo de organização do trabalho a uma 
participação na gestão da produção, a um trabalho em equipe e a um envolvimento maior nas estratégias 
de competitividade da empresa”. Entretanto, ao trabalhador é exigido a adquirir novas competências a 
cada dia, conforme demanda os objetivos gerais dos cargos que ocupa. 

Isso remete ao conceito marxista de reprodução da força de trabalho exposto por João Bernardo 
e Maia Viegas Soares, sob o título “A Produção de si mesmo”. De acordo com o autor, o trabalhador 
quando começa a trabalhar é desvalorizado pela geração seguinte e, por isso, precisa continuar a estudar 
enquanto adulto, a fim de melhorar sua formação e se revalorizar. “Portanto, quando o trabalhador 
começa a trabalhar e é desvalorizado pela geração seguinte que entra em funcionamento, ele passa a ser 
remunerado consoante às necessidades decorrentes da sua manutenção nessa situação de desvalorização” 
(SOARES, 1989, p. 9)

Numa reflexão mais ampla e talvez até essencialista, a noção de competência trata de um 
processo natural de desenvolvimento do ser humano. No entanto, se colocado sob a lógica da produção, 
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refere-se a uma estratégia do capitalismo em aperfeiçoar o processo produtivo com a finalidade de 
aumentar a acumulação, reduzir custos e realizar a adequação dos avanços tecnológicos.

Acompanha este processo a proposta de mudança na gestão do trabalho. A noção de competências 
foi, para tanto, resgatada e ganhou um significado particular no contexto da busca de novos 
métodos de organização da produção social: o de eixo estrutural para o estabelecimento de um 
novo padrão de regulação do uso do trabalho, correspondente e funcional com relação à nova 
concepção de produtividade (controle da qualidade e pró-atividade face às flutuações do mercado 
e à diversificação crescente dos produtos). (MACHADO, 2007)

O novo modelo de organização do trabalho exige do trabalhador a aquisição de competências 
gerais e específicas que se traduzem em formações e titulações, conforme demanda o capitalismo. Lúcia 
Bruno (2011) afirma que:

A pedagogia das competências é a forma contemporânea de subordinar a aprendizagem às novas 
necessidades do capital, tanto no que se refere aos trabalhadores que atuam dentro das empresas 
quanto aos que trabalham fora dela, encarregando-se da reprodução da classe trabalhadora em 
diferentes âmbitos. (BRUNO, Lúcia; 2011, p. 553)

A autora explica que as exigências impostas pelo desenvolvimento tecnológico e pelas mudanças 
do capitalismo levaram à necessidade de reformular currículos e cursos pós-médio e superiores para 
“adequá-los à nova segmentação do mercado de trabalho” baseado na transmissão de um conhecimento 
instrumentalizado, em que o aluno seja capaz de transformar o “saber” que aprendeu na escola em técnicas 
comportamentais e de trabalho (BRUNO, Lúcia; 2011. p. 554). Em outras palavras, um conhecimento 
baseado em competências.

Se de um lado o modelo de competência consiste na tentativa de substituir a noção de 
qualificação tecnicista, de outro pode também ser uma tentativa de reafirmar parâmetros do capital diante 
da necessidade de qualificação.  Assim, 

a opção pelo modelo da competência (na acepção empresarial) estaria ancorada numa lógica de 
recomposição da hegemonia do capital, onde a ressignificação da qualificação e das estratégias 
de formação profissional fazem parte de um processo de ressocialização e aculturação da 
classe trabalhadora, tendo por função reintegrá-la aos novos modelos de produção e gestão do 
capitalismo em sua fase de transnacionalização. (MANFREDI, 2000 P. 13)

No contexto da globalização, o conhecimento é visto como insumo. Logo, passou a ser “amplamente 
reconhecido como elemento propulsor da esfera econômica, tendo em vista que os sistemas produtivos e 
a competitividade internacional ancoram-se cada vez mais nos avanços tecnológicos por este gerados”. 
(AGUIAR, 1998, p. 103).  

Frente ao desafio de assegurar sua competitividade no mercado global, a Europa não tardou em 
perceber a necessidade de se criar um espaço europeu de conhecimento, ou Espaço Europeu do Ensino 
Superior (EEES). Nesse sentido, realizou uma ampla reforma na educação superior que, dentre outras 
diretrizes, contempla (modelo de) competências. 

O ESPAÇO EUROPEU DE ENSINO SUPERIOR E O (MODELO DE) COMPETÊNCIAS
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O chamado Processo de Bolonha foi firmado na cidade de Bolonha em 1999, durante uma reunião 
entre ministros da educação de alguns países europeus. O Tratado tinha como premissa a certeza de que 
“a constituição de uma Europa unida e forte dependia de uma educação superior voltada para a inovação, 
a competitividade e a produtividade”, conforme afirma Dias Sobrinho (2009, p.132). Ratificando as 
intenções da reforma, Morgado (2009) apresenta os objetivos do Processo de Bolonha como:

a edificação de um Espaço Europeu de Ensino Superior [...], a consolidação e enriquecimento 
da cidadania europeia e o aumento da competitividade com outros sistemas de ensino do mundo 
(em particular os dos Estados Unidos e do Japão). (MORGADO; 2009, p. 50)

O que se impôs nesse contexto, conforme afirma Catani (2010), foi um caráter de uniformização 
contrário à característica de diversidade organizacional que sempre marcou as universidades europeias 
durante os séculos de sua história. A “Declaração de Bolonha” ou “Tratado de Bolonha” traz em seu 
texto as concepções políticas e acordos dessa reforma educacional na Europa. Dentre as prerrogativas 
assinaladas no documento, de acordo com Dias Sobrinho (2009), observa-se a adoção de um sistema 
compatível de titulações e graus, com diploma reconhecido nos países membros, por meio de acumulação 
de créditos obtidos internacionalmente e validados por um sistema comum de créditos (ECTS-European 
Credit Transfer System).

No contexto da reforma da educação superior europeia alguns currículos têm sido formatados a 
partir da definição de competências gerais e específicas, estabelecidas por meio de um modelo conhecido 
como Tuning Educational Structures in Europe2.Ao estabelecer as competências, o projeto prevê que os 
conteúdos devem ser organizados de maneira a atender, além da formação, as estratégias didáticas que 
irão favorecer o aprendizado, atendendo ao que se pede nos perfis profissionais. Aboites (2010, p. 31) 
afirma que “ao invés de procurar construir uma lista única de conteúdos acadêmicos para cada carreira 
em toda a Europa, o objetivo deve se colocar em definir as competências”. (Tradução nossa)

Bolívar (2011, p. 118) explica que “De acordo com os “perfis profissionais” se determinam as 
competências vinculadas, e por sua vez, a seleção de conhecimentos e conteúdos se faz em função das 
competências (objetivos) de cada perfil profissional” (tradução nossa). São os objetivos que expressam 
a capacitação para um primeiro ciclo ou para o segundo ciclo.

Em outra obra, Bolívar (2009, p. 112) expõe o que denominou de “tripé”:

Tratar-se ia então de relacionar a estrutura do conhecimento de uma disciplina escolar (análise 
de conteúdo), com as exigências formativas ou as demandas profissionalizantes (análise de 
necessidades) e ambos os aspectos implicará numa determinada seqüência de aprendizagem 
(análise de tarefas). 

De acordo com Bolívar (2009), as competências gerais podem ser aquelas relativas não só 
a formação, mas às capacidades e habilidades utilizadas em diversas situações, como por exemplo, 
habilidade de liderança e planejamento e servem para qualquer titulação. O autor afirma, ainda, que 
essas competências “são desenvolvidas em grande parte utilizando métodos e formas apropriadas do 
ensino e aprendizagem” (BOLÍVAR, 2009, p. 108).  Já as habilidades específicas dizem respeito àquelas 
áreas de estudo, ao conhecimento propriamente dito e, segundo o mesmo autor, “fazem referência aos 
métodos e técnicas apropriados pertinentes à área, por exemplo, análise de manuscritos, análise química, 
técnicas da amostragem, etc., de acordo com a área específica”.  (idem, ibidem)

A origem do termo competências, comentada no início deste texto, é criticada por Bolívar (2011, 

2  Bolívar (2009, p. 107-108) explica que o Tuning Educational Structures in Europe “tem servido de modelo para o 
projeto das titulações no processo de convergência de Bolonha. [...] De acordo com “os perfis profissionais” determinam-se 
as competências vinculadas e, por sua vez, a seleção do conhecimento, sendo que os conteúdos são determinados em fun-
ção das competências (objetivos) de cada perfil profissional. Os objetivos, em nível geral ou específico, devem ser expressos 
nos termos das competências, as quais permitem capacitar para um determinado exercício profissional (no Primeiro Ciclo 
– Graduação) ou para a especialização e a investigação (Segundo Ciclo – Pós-graduação).”  
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p. 110), em sua obra El enfoque por competências em educación general y educación superior: entre 
la inclusión social y el mercado laboral. O autor afirma que “o termo competências tem sua origem no 
mundo dos negócios e isso o torna suspeito como modelo de formação para a educação básica e superior, 
ao vinculá-lo às políticas neoliberais que subordinam a educação às demandas do mercado de trabalho e 
da gestão de recursos humanos” (tradução nossa). 

Em seguida, Bolívar (2011, p 117) faz menção ao Real Decreto 1393/2007, espanhol, sobre 
Ordenación de las Enseñanzas Universitárias3 que traz orientações como “los planes de estúdios 
conducentes a la otención de um título deberán, por tanto, tener em el centro de sus objetivos la 
adquisición de competências por parte de los estudiantes”. Mais uma vez, o autor expõe a subordinação 
da educação superior ao mercado de trabalho ao se adaptar a essa estrutura de titulações, expressando 
os resultados da aprendizagem em competências. Nas palavras do autor, “aparte de otros peligros, para 
muchos supone uma subordinacioón excesiva a las demandas del mundo professional y el mercado de 
trabajo” (2011, p.118).  

Não obstante, os currículos em algumas universidades da Europa vêm sendo formulados a partir 
de orientações de organismos internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e Banco Mundial, numa clara evidência dos objetivos do capital de incorporação 
dos cidadãos europeus no mercado de trabalho competitivo e global. Bolívar (2011) afirma que é uma 
preocupação da Comissão Europeia o grande número de estudantes que abandonam o ensino sem antes 
ter adquirido as capacidades que são exigidas para sua inclusão na sociedade do conhecimento, bem 
como no mercado de trabalho. 

Por isso, a Comissão Europeia tem estabelecido, por meio de documentos, as competências 
necessárias para uma formação que garanta a inclusão dos jovens no mundo do emprego. São capacidades 
que precisam ser desenvolvidas, como as oito competências chave, ou Key Competences: “comunicação 
na língua materna; comunicação em língua estrangeira; competência matemática e competências 
básicas em ciência e tecnologia; competência digital; aprender a aprender; competências interpessoais, 
interculturais, sociais e cívicas; espírito empreendedor; e expressão cultural” (BOLÍVAR, 2011, p.112, 
tradução nossa).

Os currículos de algumas instituições de formação básica e superior dos Estados Membros da 
União Europeia têm sido alterados no sentido de contemplar tais competências. Esse fato reforça a 
necessidade de flexibilização por parte do indivíduo e busca de formação continuada a fim de manter sua 
empregabilidade. De acordo com Catani:

A abordagem por competências tem como aspecto central o foco nos resultados e menos no 
processo. Trata-se de privilegiar o estabelecimento de critérios e metas que permitam alcançar 
o objetivo de tornar os estudantes capazes para executar determinadas tarefas ao fim de seu 
período de estudos, bem como instrumentalizá-los para a aprendizagem ao longo da vida. 
(CATANI, 2010, p. 7)

Sobremaneira, o conteúdo apreendido no seio da universidade tem sido orientado pelas demandas 
do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que se transfere para o indivíduo a responsabilidade pela 
aquisição das competências exigidas pelo mercado laboral. Conforme afirma Dias Sobrinho (2009, p. 
137):

O mercado de trabalho exige atitudes e habilidades socioprofissionais múltiplas e flexíveis aliadas 
a competências técnicas e científicas que dêem conta dos aspectos mais gerais do conhecimento 
e da atuação profissional e também dos mais específicos e mutáveis. 

Uma vez que existe a preocupação em se atingir uma demanda mercadológica, questiona-se se o 
papel do docente nessa estrutura, enquanto condutor do processo de aprendizagem, estaria direcionado 
3  O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, pode ser consultado no endereço eletrônico http://www.boe.es.
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para a formação profissional, especializada, por vezes acrítica e amputada, em detrimento da pesquisa 
descomprometida e das necessidades individuais dos alunos pelo conhecimento então disponível. É 
nesse sentido que se pode usar as palavras de Bolívar (2011, p.114): “Las competências se conviertem 
en los logros de la prendizaje, en lugar de la adquisición de conocimientos, afectando a los objetivos, al 
papel del professor, a las actividades de enseñanza y la evaluación”. 

Oliveira (2003, p. 65) apresenta outra reflexão crítica sobre a noção de competência ao afirmar 
que

desde o início, a noção de competência foi muito criticada por seu caráter reducionista, 
atrelado ao desenvolvimento de ferramentas técnicas, que objetivam uniformizar, padronizar 
a complexidade de relações existentes entre a formação do trabalhador e o emprego, tendo em 
vista uma dimensão utilitarista e pragmática, voltada para facilitar a mobilidade de trabalhadores 
na União Européia. 

Há, porém, alguns autores que apesar do posicionamento crítico, consideram algumas virtudes no 
modelo. Lopéz Lopéz (2011) apresenta algumas críticas ao Processo e expõe de maneira clara algumas 
posições contrárias e outras favoráveis à reforma. Dentre as posições contrárias destacam-se, de acordo 
com a autora, (2011, p.161) receios sobre a “perda de identidade da instituição universitária e de seu 
referencial de formação para as políticas de mercado e interesses do neoliberalismo” (tradução nossa). 

Por outro lado, a autora apresenta algumas posições favoráveis ao modelo de competências e 
seu potencial valor formativo, e afirma que “el enfoque de competências no implica, necessariamente y 
de manera exclusiva, la adopcíon de una orientación mercantilista y neocapitalista” (LOPÉZ LOPÉZ; 
2011, p. 162). Assim, apresenta a posição de alguns colegas que defendem o modelo e suas contribuições 
para a formação dos estudantes e propõe reflexões, por exemplo, sobre o papel do docente e seus desafios 
no contexto do EEES. Entretanto, a autora destaca que não se deve desconsiderar ou esquecer os perigos 
e riscos advertidos por aqueles que são contrários ao enfoque por competências. 

No que tange à formação e a aplicabilidade do conhecimento adquirido nos diversos contextos, 
torna-se pertinente considerar as palavras de Dias Sobrinho (2009, p. 149): “Títulos e diplomas, como 
se sabe, se baseiam em regras e geram direitos, o que nem sempre é fácil de concertar em um plano 
internacional”. As palavras do autor suscitam uma reflexão sobre as diferenças sociais, econômicas 
e culturais presentes nos países do bloco. Como é possível considerar que a formação em um país é 
equivalente em outro em termos de tempo, qualidade, carreira e até retorno financeiro, quando se pensa 
que os conhecimentos adquiridos na escola ou mesmo na universidade não são tão úteis fora do espaço 
escolar? 

Nesse sentido, adverte Bolívar (2011, p.115), há também uma “falta de habilidades básicas para 
adequar-se a situações postas na vida e no trabalho, que exigem respostas complexas” (tradução nossa). 
O autor alerta para o perigo de se modificar qualitativamente o modo de aprender e ensinar.

Assim, entende-se que a educação inicial deveria preparar o cidadão para uma vida plena e dotá-
lo de um capital cultural mínimo para integrar-se à sociedade. A escola deveria assegurar aprendizagens 
fundamentais para uma participação cidadã, integrada na vida coletiva. As competências básicas para 
essa formação deveriam, portanto, serem contempladas nas matérias e disciplinas já nos anos iniciais, de 
maneira transversal em cada uma delas em maior ou menor grau (BOLÍVAR; 2011).

Bolívar (2011) adverte que os problemas sociais, nos últimos anos, têm sido delegado às escolas 
e ao corpo docente. Isso tem trazido acúmulo de tarefas e sentimento de frustração nos docentes, pois a 
escola deveria centrar-se em assegurar aprendizagens essenciais, baseadas em competências básicas que 
são indispensáveis para uma efetiva participação na vida pública e no mundo do trabalho, sem o risco da 
exclusão. Entretanto, a escola não tem dado conta disso. (BOLÍVAR; 2011, p. 123 – 127) 

Ademais, questiona-se aqui o fato de que a exigência posta para que os indivíduos adquiram 
competências chaves ou básicas, não contempla a garantia ao direito que todos os cidadãos deveriam 
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poder exercer para alcançar os níveis de competência para a vida de maneira equitativa. Para Bolívar 
(2011), não se pode deixar essa garantia à sorte do indivíduo, de sua família ou da sociedade. O autor 
defende que “a aprendizagem real só tem lugar na e para a ação” (2011, p. 137 – tradução nossa). 

Quanto aos objetivos das competências na educação superior, cabe pontuar que estes têm colocado 
a universidade a serviço do mercado de trabalho, controlado pelo capital. Os conteúdos expressos em 
competências e vinculados a perfis profissionais supõe um conhecimento utilitário, ou seja, para serem 
usados num determinado contexto:

Partir del perfil professionsal, como base para la toma de decisiones seguientes, supone subordinar 
la enseñanza universitária al mundo laboral “empleadores”, expresado ahora em términos de 
competencias. Como no ocultan sus mentores, em la sociedade globalizada, se quiere contar 
con um mercado laboral flexible: formar indivíduos que posean activos competenciales para 
adaptarse a um futuro laboral cambiante, en un aprendizaje a lo largo de la vida. (BOLÍVAR; 
2011, p. 122)

Observa-se que os esforços para realização deste projeto de reforma educacional superior na 
Europa têm na sua base a necessidade de garantir a sobrevivência dos países europeus na dinâmica do 
mercado global, aumentando sua competitividade e propagando a educação superior europeia e seus 
programas. (DIAS SOBRINHO: 2009). Conforme Bolívar (2011, p. 123), a estratégia da UE de criar 
um espaço europeu do ensino superior é “defensiva”. Em outras palavras, é uma estratégia de preparar 
as bases para poder competir. 

Desde o início da implantação do Processo, quinze anos se passaram. Em meio às polêmicas 
discussões sobre o modelo proposto, relatórios oficiais e outras publicações ratificam que o Processo 
de Bolonha tem avançado na Europa no sentido de permitir a homogeneização de estudos superiores 
naquele continente, garantindo a mobilidade dos estudantes e profissionais no bloco e no mercado global. 
Destaca-se que a UE ainda discute a coesão dos currículos e o reconhecimento mútuo de conteúdos entre 
as instituições, ou a “harmonização do ensino superior” (Zgaga, 2011). Entretanto, existem resistências 
e inúmeras dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelas instituições, pelos alunos e pelos docentes, 
nos diversos países. Os maiores esforços têm sido empreendidos nas mudanças estruturais vinculadas 
às novas propostas de formação e, em menor medida, nas mudanças culturais e qualitativas que esse 
modelo propõe (LOPÉZ  LOPÉZ; 2011).

Acerca dos resultados da reforma educacional europeia nos últimos anos, o Relatório de 
implementação de Bolonha 2015, afirma que nos últimos três anos 47 países e mais de 4000 instituições 
de ensino superior e outras organizações têm trabalhado no sentido de buscar adequações estruturais e 
de qualidade no Espaço Europeu de Educação. Ainda há muito o que se fazer, como reconhece o próprio 
Relatório, ao explicar que os países têm se esforçado em busca de um objetivo único, porém em ritmos 
distintos. 

Apesar disso, os estudantes têm encontrado dificuldades de reconhecimento de títulos 
internacionalmente, a acessibilidade ainda é um obstáculo para os menos favorecidos e a aprendizagem 
com foco no aluno e em metas ainda está subdesenvolvida.  O Relatório destaca, ainda, a necessidade de 
reforçar as bases do Processo de Bolonha por meio da participação de políticos, docentes e estudantes 
que intercambiam no Espaço Europeu de Educação, o que seria bem razoável. Ainda assim, é previsível 
que os desafios se imponham com veemência, dada a diversidade cultural, as condições sócio-históricas 
e às mudanças que ilustram o cenário do mundo globalizado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este artigo buscou apresentar algumas mudanças curriculares ocorridas na educação superior 
na Europa à luz de algumas discussões em torno do modelo de competências. Ao refletir acerca das 
transformações inerentes ao capitalismo global, percebe-se que a dinâmica de reestruturação da 
produção modificou fortemente os processos de trabalho, bem como as estratégias de formação para 
o trabalho e disseminação do conhecimento  . Considerou-se que a garantia da competitividade dos 
países capitalistas no mercado global os impele a investir em desenvolvimento de tecnologias utilizando 
o conhecimento como insumo fundamental para a expansão de suas atividades lucrativas. Nessa arena 
de disputa, a Europa não hesitou em criar um “espaço europeu do conhecimento” e implementou 
uma ampla reforma educacional superior, conhecida como Processo de Bolonha, que vem tomando 
proporções mundiais e provocando opiniões diversas.   

 Observou-se que existem dificuldades institucionais nos Estados-nação que aderiram ao 
Processo e que as universidades, embora com alguma resistência, têm seguido o modelo proposto 
privilegiando em seus currículos o desenvolvimento e aquisição de competências gerais e específicas 
conforme ditam os perfis profissionais no mercado de trabalho.  Pondera-se, porém, que ao direcionar 
a formação dos novos profissionais com base no modelo proposto, a universidade se subordina aos 
ditames do mercado de trabalho, anulando e amputando a formação holística, que prepara o cidadão 
para uma participação ativa na vida coletiva. 

Decorre ainda do que foi exposto, que o modelo de Bolonha, para além das dificuldades que se 
apresentam para instituições e alunos em termos de reconhecimento de créditos e titulações, acesso e 
mobilidade, exige um esforço para legitimar as competências adquiridas. A posse de competências se 
estabelece pelo sistema de créditos, como um indicador de aprendizagem, e representa uma visão global 
do que é a formação profissional do indivíduo. Entretanto, a formação traduzida em títulos não garante 
que o trabalhador possua as competências para atuar em determinado cargo, posto que o perfil do cargo 
será preenchido conforme convém ao gestor do capital. 

A educação, como está posta, baseada num modelo de competências configura o desenvolvimento 
de um conhecimento utilitarista, estratificado, que supervaloriza a preparação para o mercado de 
trabalho em detrimento da formação para o mundo do trabalho, no seu sentido ontológico.  Dessa 
forma, subordina a aprendizagem às demandas do capital e transfere para o indivíduo a responsabilidade 
pela sua empregabilidade, condicionada ao desenvolvimento de competências gerais e específicas 
traduzidas em titulações das mais diversas. Ao refletir sobre as questões aqui expostas, arremata-se 
desse pretenso ensaio a latente questão: Para quê competências?    
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