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Primeiro estranha-se, depois entraQKDVHȋ )HUQDQGR3HVVRD1).

O tempo passado na Finlândia (de 2011 a
SUDWLFDPHQWHDQRV FRQȴUPDDVDEHdoria do poeta. O material empírico evidencia mudanças semelhantes nestes dois sistemas de ensino superior (ES), advindas do
processo de Bolonha e de mudanças nos moGHORVGHJRYHUQD©¥RHJHVW¥RGDVLQVWLWXL©·HV
de ensino superior (IES). No entanto, estas alWHUD©·HVGHUDPVHDWUDY«VGHSURFHVVRVHPHcanismos diferentes, mostrando resultados
díspares. E foi isto que que motivou o projecto de investigação do doutoramento, cuja defesa aconteceu há cerca de 2 anos.
&RPR « TXH DV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV YLDMDP"
0DLV HVSHFLȴFDPHQWH FRPR « TXH SD¯VHV
(aparentemente) tão diferentes como Portugal e Finlândia implementam mudanças,
práticas e SRO¯WLFDV semelhantes nos seus sisWHPDV GH (6" 3URFXURXVH SHUFHEHU SRU XP
lado, o que é que leva à convergência de formas de pensar e de actuar a nível nacional
e institucional e, por outro, os factores que

H[SOLFDP HVSHFLȴFLGDGHV H PRYLPHQWRV GLvergentes. As respostas surgem através de
uma extensa revisão da literatura, análise
documental, 61 entrevistas realizadas a personalidades-chave (dos sistema de ES e das
IES) em ambos os países entre 2011 e 2012 e,
o tempo passado entre Tampere, Helsínquia
e Jyväskylä.
Sabemos que a crescente internacionalização do ES – sendo o processo de Bolonha e
a estratégia de Lisboa as faces mais visíveis e
medíveis desta internacionalização; a ideologia e práticas emergentes da Nova Gestão Pública representantes e indissociáveis de novas formas de governação e também muito
GLYXOJDGDV SHORV UHODWµULRV GH RUJDQL]D©·HV
internacionais, como por exemplo a OCDE e
a Comissão Europeia; os processos de garanWLDGHTXDOLGDGHHDFUHGLWD©¥RGDV,QVWLWXL©·HV
GH (QVLQR 6XSHULRU ,(6  H[SOLFDP SUHVV·HV
externas semelhantes em diferentes contexWRVQDFLRQDLV3RUVXDYH]DVHVSHFLȴFLGDGHV
históricas e culturais de cada país, os modelos administrativos e diferentes tipos de estaGRVRFLDOHDVWUDGL©·HVSRO¯WLFDVDMXGDPQRV
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a perceber diferenças nos dois sistemas de ES,
PDLV HVSHFLȴFDPHQWH HP UHOD©¥R ¢ IRUPXODção e implementação de políticas nacionais
de ES.
De forma muito breve e simplista, poderíamos dizer que três factores ditam respostas governamentais e consequentemente abordagens e resultados institucionais tão
distintas entre os dois países: o tipo de Estado
(quase) social que Portugal não tem, a tradi©¥RSRO¯WLFDȴQODQGHVDEDVHDGDQDFRQȴDQ©D
e diálogo, também inexistente no nosso país,
e o carinho que a Finlândia demonstra com
a educação (desde os primeiros anos de infância até à aprendizagem ao longo da vida).
Portugal é um excelente exemplo de como
“uma crise económica profunda ajudou a
criar um cenário propício à mudança, uma
YH] TXH HP VLWXD©·HV GH QHFHVVLGDGH H FULse existe uma maior predisposição a mudar”2. Bolonha (provavelmente já ninguém
consegue e quer ouvir falar de Bolonha) representou uma oportunidade de mudança,
uma oportunidade para repensar os curricula, graus académicos, metodologias de ensino, objectivos, em suma, repensar os sistemas nacionais de ES, os seus desenvolvimenWRVGHVDȴRVHPLVV·HVIXWXUDV1HVWHVHQWLGR
também a Finlândia viu no processo de Bolonha uma oportunidade para resolver alguns
problemas do seu sistema de ES presentes
até há relativamente pouco tempo, nomeadamente a fraca mobilidade internacional de
DOXQRVHGRFHQWHVȴQODQGHVHVFLFORVGHHVWXdo longos, onde grande parte dos estudantes demoram demasiado tempo a concluir

os estudos (devido também ao apreço que a
VRFLHGDGH ȴQODQGHVD WHP SHOD HGXFD©¥R  D
pouca autonomia institucional e desadequa©¥R com a maioria dos sistemas de ES europeus.
É neste contexto que Portugal e Finlândia
(à semelhança de outros países europeus) implementam o processo de Bolonha, acabando
SRU PXGDU VLJQLȴFDWLYDPHQWH R PRGHOR GH
governação e gestão das suas IES, e consequentemente as práticas de tomada de decisão e de gestão de recursos humanos. Em
Portugal, nasce o RJIES com a Lei 62/2007, em
que o regime fundacional, aparece, para alguns, como o ex libris da autonomia e qualiGDGHGDV,(6 " 1D)LQO¤QGLDVXUJHR1RYR
Acto Universitário com a Lei 558/2009, e mais
tarde, em 2014, o seu correspondente para o
subsistema politécnico, que entretanto sofre
um upgrade na nomenclatura internacional
para “Universidades de Ciências Aplicadas”
DLQGD TXH D GHVLJQD©¥R ȴQODQGHVD Q¥R WHnha mudado e a palavra ammattikorkeakoulu
FRQWLQXHDVHUDTXHPHOKRUUHȵHFWHDPLVV¥R
HQDWXUH]DGHVWDVLQVWLWXL©·HVVHJXQGRRVexperts ȴQODQGHVHV  (VSHUDYDPVH HQW¥R PXdanças substantivas e não meramente formais. E elas aconteceram, e foram implementadas de forma bem mais coerciva em Portugal do que na Finlândia, mas não à velocidade com que foi produzida legislação. Esta forPDGHGHȴQL©¥RHLPSOHPHQWD©¥RGHSRO¯WLFDV
de ES em Portugal – coerciva e top-down, legitimada por “documentos orientadores” de orJDQL]D©·HVLQWHUQDFLRQDLVȂ«H[SOLFDGDSHODV
GLIHUHQWHV WUDGL©·HV SRO¯WLFRDGPLQLVWUDWLYDV

1
Não existe consenso
relativo ao ano exacto
em que Fernando Pessoa
elaborou este slogan
como primeiro anúncio
promocional da CocaCola em Portugal, mais
de 40 anos após o seu
lançamento nos EUA.
Certo é o facto de que, por
razões políticas, o slogan
nunca saiu do papel e só
após o 25 de Abril de 1974,
a 04 de Julho de 1977, foi
vendida a primeira garrafa
de Coca-Cola em Portugal,
na Baixa Lisboeta (Tiago
Lima, diretor de relações
externas da Coca-Cola
Portugal, 2011).
2
Resposta de
representantes nacionais
de instituições públicas
de ensino superior (CRUP;
CCISP e MCTES)
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impostas de forma coerciva, visíveis – após
dos dois países. Inicialmente, tanto Portugal
WDQWDV GLVFXVV·HV UHXQL·HV UHȵH[·HV Ȃ DSHcomo a Finlândia (à semelhança da maioria
nas na legislação. Foi este o legado dos pridos países signatários da Declaração de Bolomeiros anos de Bolonha, uma implementanha) não aceitaram de forma passiva as
ção “formal” e não “substancial”, mais direLGHLDV GR SURFHVVR PDV R SUDJPDWLVPR ȴQcionada para o cumprimento dos targets da
landês rapidamente se sobrepôs à reluctânComissão Europeia do que com a realidade
cia dos mais resistentes, até porque, segundo
nacional. Esta forma de DSURSULD©¥R do proRVHQWUHYLVWDGRVȴQODQGHVHVRVideais de harcesso de Bolonha é inversa à instrumentaliPRQL]D©¥RHFRPSHWL©¥R não eram uma novi]D©¥R TXH RV ȴQODQGHVHV DSOLFDUDP SRLV DR
dade... Assim, e também por isso, enquanto
usarem Bolonha para tentar solucionar asque na Finlândia houve uma organização
pectos problemáticos existentes no sistema
coordenada e supervisionada pelo Ministério
de ES, fortaleceram a institucionalização do
com os diversos grupos de trabalho discipliGL£ORJRHFRRSHUD©¥RHQWUHDVLQVWLWXL©·HVJRnares, planeamento esse sempre acompaverno e sindicatos, preparando e moderniQKDGRSRUXPHQYHORSHȴQDQFHLURHGHIRU]DQGR (palavras da Comissão Europeia) as
ma a alinhar os objetivos institucionais com
LQVWLWXL©·HVSDUDDVIXWXUDV
as diretrizes nacionais; em
mudanças. De facto, as diPortugal a maior preocuferentes instrumentalizapação foi (pelo menos iniȊ25-,(6ȴQODQG¬V
©·HVQDFLRQDLVGRSURFHVVR
cialmente), fazer uma
mostraram o quão adaptá“operação cosmética”, uma
surge não só das
vel Bolonha foi. Importa
mudança de nomenclaturecomendações da
referir, no entanto, que o
ras com cortes e colagens
GHEDWHVREUHRSRVV¯YHOȴP
de ciclos de estudos, a temOCDE, mas também
do sistema binário em Porpo de ser aprovada pela
da pressão que os
tugal não facilitou a impleDGES. Ou seja, mais do que
mentação do processo de
SUHVV·HV GRV UHVSHFWLYRV
reitores colocaram
Bolonha (bem como a
governos nacionais, as insDRJRYHUQRȋ
questão da empregabilidaWLWXL©·HV SRUWXJXHVDV VHQde dos cursos e as pressão
tiram necessidade de aceiGDVRUGHQVSURȴVVLRQDLV 
tar e implementar Bolonha
Não fosse o relatório da OCDE legitimar a pocom base em premissas normativas, cognitisição do governo da altura (como tem sido
vas e culturais e num curtíssimo espaço de
hábito no cenário que antecede as reformas
tempo, de forma a não se distanciarem (aineducacionais), ainda hoje estaríamos a discuda mais) das IES europeias. Assim, apesar de
tir possibilidades de integração, fusão, muem Portugal se ter olhado para Bolonha como
danças de nomes, etc. E ainda estamos poruma janela de oportunidade para mudar, o
que.... Mudam-se os tempos, mas... algumas
processo foi extremamente moroso e frusvontades mantêm-se... E, uma década depois,
trante. Aliás, “frustrante” e “completamente
um governo diferente, um ministro diferenWRSGRZQȋIRUDPDVH[SUHVV·HVPDLVXVDGDV
WH UHFRPHQGD©·HV GLIHUHQWHV 3RGHULD VHU R
SHORV HQWUHYLVWDGRV QDV LQVWLWXL©·HV GHVGH
slogan da OCDE...)! Mas em 2007 cumpriu-se
reitores até pessoal administrativo) para des(quase) tudo o que a OCDE receitou, nomeacrever a forma como decorreu, na prática, a
damente o novo regime jurídico das IES e
implementação de Bolonha. Do lado dos concom ele a possibilidade das universidades
J«QHUHV ȴQODQGHVHV DVVLVWLPRV D XPD UHDFSDVVDUHPDIXQGD©·HVS¼EOLFDVHPUHJLPHGH
ção oposta: exceptuando a fase inicial de dúdireito privado. Em 2009 – também devido às
vida e alguma obstinação, o processo decorUHFRPHQGD©·HVGD2&'(ȂQDVFHXR5-,(6ȴQreu de forma passiva, com a colaboração dos
landês. No entanto, o estatuto fundacional
interessados, para que as mudanças necessánão obteve o mesmo entusiasmo que em Porrias fossem graduais e não se traduzissem,
tugal, o que é facilmente explicado pelo facto
como aconteceu em Portugal, em reformas
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da Finlândia ter um verdadeiro estado social,
onde apesar da existência de alguns elementos neoliberais, a educação continua “protegida do mercado”. No entanto, importante salientar que, quando comparadas com as uniYHUVLGDGHV SRUWXJXHVDV DV LQVWLWXL©·HV ȴQlandeses tinham, até à implementação do
novo Acto Universitário (que entrou em vigor
no início de 2010), autonomia reduzida, espeFLDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWR¢SDUWHȴQDQceira. O 5-,(6ȴQODQG¬V surge não só das recoPHQGD©·HV GD 2&'( PDV WDPE«P GD SUHVsão que os reitores colocaram ao governo,
logo em 2005 com o Red Manifestum (um documento assinado por todos os reitores a
pressiona incrementasse a autonomia institucional). Esperava-se que a transposição do
5-,(6 SDUD D SU£WLFD VLJQLȴFDVVH XPD WUDQVformação profunda da governação e da gestão das IES tal como preconizada pelas expectativas políticas contidas na nova Lei. O RJIES
tornou-se numa espécie de espartilho e, à semelhança do que tinha acontecido com Bolonha, continuou a evidenciar diferenças entre
as várias disciplinas, criando uma espécie de
HVWUDWLȴFD©¥R GR FRQKHFLPHQWR GHQWUR GDV
IES. E dez anos depois, em Portugal, contiQXDVH¢HVSHUDGRWDOFUHVFLPHQWRȴQDQFHLUR
excepcional comparativamente às institui©·HV TXH SHUPDQHFHUDP FRP R HVWDWXWR GH
institutos públicos. Também se espera por
PHOKRULDVQDFRQWUDWD©¥RHQDVFRQGL©·HVGH
trabalho, pela redução da precariedade no
sector, e de procedimentos burocráticos onde
se gasta uma eternidade de tempo a relatar o
que se faz e como se fez em vez de, efectivamente, se fazer. A culpa é da crise dirão muiWRVTXHQ¥RSHUPLWLXTXHR5-,(6ȵRUHVFHVVH
como desejado, mas a subversão ao sistema
ȴQDQFHLURH¢LGHRORJLDQHROLEHUDOVREUHS¶V-se aos interesses da autonomia universitária... Curiosa e lamentavelmente, a mesma
crítica é igualmente reportada pelos entreYLVWDGRV ȴQODQGHVHV 6WHSKDQ %DOO GLULD TXH
esta burocracia acontece em nome da prestação de contas e da performativididade que
cada vez mais constrói e orienta a actividade
GRVSURȴVVLRQDLVGDDFDGHPLD2DXPHQWRGD
carga de trabalho e a perversidade dos sistemas de avaliação molda aquilo que pode ser
(sen)tido como o mais correcto a fazer por

“E dez anos depois, em
Portugal, continua-se à
espera do tal crescimento
ȴQDQFHLURH[FHSFLRQDO
comparativamente
às instituições que
permaneceram com o
estatuto de institutos
S¼EOLFRVȋ
DTXLORTXH«PHGLGR$VLQVWLWXL©·HVȴQODQdesas ganharam de facto uma autonomia
sem precedentes... Mas depararam-se com o
eterno paradoxo do aumento da autonomia
institucional e, por sua vez, de todos os mecanismos usados para medir a performance, esWDWXWR SUHVW¯JLR YLVLELOLGDGH H TXDOLGDGH " 
GRV SURȴVVLRQDLV GDV LQVWLWXL©·HV H GRV SUµprios sistemas de ES. Não deixa de ser curioso perceber que no que diz respeito às mudanças e práticas de governação e gestão institucional, as semelhanças entre os dois países são muitas, traduzindo-se em discursos
muito semelhantes, especialmente visíveis
QR PHVPR JUXSR GH SURȴVVLRQDLV 1¥R VHU£
de estranhar se repararmos que pelo menos
relativamente a Portugal e Finlândia, a OCDE
aparece sempre como o patrocinador comum, apoiante da nova gestão pública, e por
isso “passa receitas” muito semelhantes, fazendo com que as reformas assumam um caráter mimético e normativo. No entanto, a
forma de implementar e incorporar mudanças poderá ser menos penosa quanto maior
IRUDFRODERUD©¥RRGL£ORJRHDFRQȴDQ©DSRO¯WLFD H LQVWLWXFLRQDO DVSHFWRV TXH RV ȴQODQdeses parecem dominar. Sim, inclusivamente
o diálogo...

