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Resumo:  
O objetivo deste artigo é analisar o Processo de Bolonha e o Espaço Europeu do Ensino 
Superior (EEES), enfatizando a captação dos pesquisadores para a construção de um espaço 
hegemônico de investigação. Nesta pesquisa bibliográfica, foram analisados os documentos 
que compõem o Processo de Bolonha, desde Sorbonne até Budapeste-Viena. Os resultados 
encontrados apresentam que a partir de Berlim faz-se referência incessante a pesquisa, e a 
formação dos jovens pesquisadores. É imprescindível que se enfatize que a cada encontro 
ministerial, os documentos têm maior refinamento de idéias e aprofundamento teórico, com 
ênfase no contexto mundial. Destaca-se, a correlação de forças para o incremento do EEES, a 
ênfase na pesquisa e na formação de pesquisadores, possibilitando a mobilidade dos 
pesquisadores, bem como a constituição de um espaço hegemônico de produção do 
conhecimento.  
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Abstract:  
The aim of this paper is to analyze the Bologna Process and European Higher Education Area 
(EHEA), emphasizing the capture of researchers for the construction of a hegemonic space 
research. In this literature, we analyzed the documents that make up the Bologna Process, 
from the Sorbonne to Budapest-Vienna. The results show that from Berlin makes constant 
reference to the research, and training of young researchers. It is essential to emphasize that 
each ministerial meeting, the documents have a greater refinement of ideas and theoretical 
study with emphasis on the world stage. Another highlight is the correlation of forces to the 
increase of the EHEA, the emphasis on research and training of researchers, enabling the 
mobility of researchers, as well as the establishment of a hegemonic space of knowledge 
production. 
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No mundo contemporâneo, na sociedade brasileira vêm acontecendo muitas 

transformações. Isso em consequência dos processos de globalização, afetando a sociedade 

como um todo. Neste contexto, o presente trabalho tem como relevância a pertinência da 

temática elegida, que é ressaltada pela tendência de internacionalização da Educação Superior 

(MOROSINI, 2006) e seus desdobramentos, entre os quais a sociedade do conhecimento.  

Os termos conhecimento e sociedade do conhecimento são complexos e despertam 

interesse de muitos intelectuais e especialistas. Isto posto pela sua abrangência, profundidade  

e até por proximidade interesse de várias áreas do conhecimento. Entretanto, 

independentemente da definição que se adote, há um denominador comum que  caracteriza 

essa sociedade como a combinação das configurações e aplicações da informação com as 

tecnologias da comunicação em todas as suas possibilidades (SQUIRRA, 2005). 

Neste sentido, o conceito de sociedade do conhecimento vem sendo implementado 

num cenário de cultural mundializada. “Os princípios dessa sociedade trazem em si 

estampadas as modernas e dinamicamente evolutivas práticas e modelos de ação dos países 

mais avançados do globo” (SQUIRRA, 2005, p. 256). 

Atrelada a esse movimento, a economia do conhecimento também vem ganhando 

forma, sendo definida “como a mobilização das competências empresariais, acadêmicas e 

tecnológicas com o objetivo de melhorar o nível de vida das populações” (SQUIRRA, 2005, 

p. 262). Nessa economia, além dos critérios tradicionais, como renda per capita ou 

desenvolvimento humano, os países também passaram a ser classificados quanto à sua 

capacidade de gerar conhecimentos e transformá-los em riquezas. 

Assim sendo, Hargreaves (2004) destaca que a sociedade atual pode ser considerada 

como sociedade de conhecimento, se caracterizando, sobretudo, por produzir economias do 

conhecimento que são estimuladas e movidas pela criatividade e pela inventividade 

(HARGREAVES, 2004). 

Acrescenta-se que nesses tempos de mundialização do capital, marcados por 

mudanças tecnológicas, o conhecimento assume papel relevante no contexto ideológico da 

sociedade capitalista. Em decorrência, há um revigoramento da valorização da educação por 

sua relevância para o desenvolvimento das nações, voltando esta ao cerne das discussões 

políticas e econômicas (DUARTE, 2003). 

Silva e Gentili, (1996) destacam que como produto, bem ou serviço, a Educação 

converte-se num alicerce central, não confinada ao espaço escolar, mas ampliada para os 

processos gerais da formação continuada e do desenvolvimento ao longo da vida, eleita como 

fator estratégico na construção de uma nova sociedade. 
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Todo esse processo de compreensão da Educação acaba repercutindo na definição de 

políticas públicas educacionais que constituem, hoje em dia, um dos campos 

multidisciplinares que mais têm desencadeado o interesse de intelectuais e políticos. No 

entanto, não se pode ignorar que a toda política está subjacente uma intencionalidade teórica 

Dessa forma, não se pode isolar fatos e acontecimentos que influenciam na estrutura 

educacional. É necessário que todos estejam alertas para analisarem adequadamente esta 

realidade, por meio de práticas reflexivas constantes sobre as políticas públicas educacionais. 

Esse esforço de compreensão decorre especificamente do espaço escolar, que se revela social 

e político ao propor a formação de um aluno cidadão. Não se trata apenas de considerar a 

escola dentro de uma temática política, mas sim de verificar que a política educacional 

interfere nesse ambiente. 

Isso acaba representando um aspecto importante quando se elabora uma análise da 

sociedade brasileira, principalmente no que se refere aos atos que são desenvolvidos no 

âmbito social e educacional, suscitando questões que procuram verificar até que ponto as 

políticas educacionais brasileiras estão sendo norteadas por esses elementos. Inicia-se uma 

preocupação em elaborar uma análise crítica dessas políticas que influenciaram, num passado 

recente, e vêm influenciando o desenvolvimento da Educação nos dias atuais, pois elas não 

são neutras e estão impregnadas de intencionalidades de várias ordens.  

Assim, o objetivo deste artigo é analisar as etapas do Processo de Bolonha e o EEES, 

enfatizando a importância da pesquisa, na construção de um espaço hegemônico, entendido 

como um instrumento de captação de jovens pesquisadores. Essa análise favorece a 

compreensão das políticas públicas educacionais, focalizando aspectos do debate sobre esse 

lócus que explicita tensões no espaço educacional brasileiro. 

 

1 UNIVERSIDADE E PESQUISA 

A história da universidade brasileira indica que seu surgimento foi proposto, 

inicialmente, para suprir elementos essenciais à construção nacional que estavam ausentes nas 

instituições de ensino profissionalizante, tais como a formação de lideranças culturais e de 

quadros docentes, bem como a realização da investigação científica e da produção cultural 

(MENEZES, 2000).  

Porém, a universidade contemporânea defronta-se com imensas responsabilidades 

sociais a que não pode atender senão na unidade de sua atuação (ensino, pesquisa e extensão). 

Conforme Alves (1996) assinala: 
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Devemos lutar por uma concepção de universidade como instituição 
dedicada a promover o avanço do saber e do saber fazer; ela deve ser o 
espaço da invenção, da descoberta, da teoria, de novos processos; dever ser o 
lugar da pesquisa, buscando novos conhecimentos [...] deve ser o âmbito da 
socialização do saber, na medida em que divulga conhecimentos (p. 54). 
 

Nessa concepção de universidade é necessária uma estreita relação entre os seus três 

eixos. Quanto ao papel do ensino, esse não deve se destinar apenas à formação de uma elite, 

mas à qualificação de profissionais engajados na transformação da sociedade. Formar 

profissionais não significa apenas instrumentalizar as pessoas de conhecimentos 

sistematizados com base científica, filosófica e tecnológica, Marques (2000) sugere que é 

muito mais do que isso. 

Isto porque o ensino oferecido pelas universidades, especialmente nos cursos de 

graduação, é uma das formas mais tradicionais de serviço prestado pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) à comunidade, fortalecendo e desenvolvendo o país.  

Já a extensão, outra das responsabilidades das Instituições de Educação Superior, 

deve ser compreendida no sentido de inserção da universidade no contexto social por meio da 

reflexão e da prática. Botomé (1996), destaca que a extensão deve ser  

 
[...] uma prática que permeia o ensino e a pesquisa (filosofia de ação da 
Universidade), não uma outra função, pois a complexidade da ciência e 
dos problemas que nos são postos chegou a tal ponto que, qualquer ato 
relativo à produção de conhecimento, necessariamente precisa localizar-se e 
inserir-se em situações sociais concretas (p. 02 – grifo do autor). 
 

Assim, pela sua natureza, a extensão é uma forma de democratizar o saber produzido 

na pesquisa universitária e acumulado ao longo dos anos. Calderón (2007) enfatiza que a 

democracia na universidade é a superação do individualismo cada vez mais acirrado, 

buscando-se a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão. Esse movimento se baliza na 

contramão das políticas neoliberais que ressignificam expressões e conceitos e que de alguma 

forma se contrapõem aos movimentos sociais originados nas IES e na sociedade de um modo 

geral.  

A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 207, também enfatiza e 

reconhece a extensão como uma atividade pertinente ao fazer acadêmico, indissociada do 

ensino e da pesquisa. Dessa forma, não pode ser compreendida como um mero balcão de 

negócios visando a lucratividade ou então um possível departamento de assistência social 

dentro da universidade (BRASIL, 2007).  

Caracteriza-se, então, a importância da extensão universitária como atividade do 

fazer acadêmico, relacionada ao ensino e a pesquisa. Salienta-se, a responsabilidade social da 



 5

universidade brasileira com a sociedade por meio da extensão que, ao expandir-se, 

proporciona a socialização do conhecimento e o compromisso de um mundo melhor para se 

viver.  

A pesquisa, terceiro e não menos importante elemento, deve ser conceituada como 

alma geratriz da universidade e um dos instrumentos mais específicos de sua atuação. É 

caracterizada pelo multidimensionamento de abordagens intercomplementares e pela sua 

institucionalização de seus resultados articulados de forma qualitativa, bem como a se 

reformularem continuamente na fundamentação da indissociabilidade com o ensino e com a 

extensão.  

Alves (1996) esclarece que: 

 
[...] a pesquisa científica, a procura dos princípios e mecanismos que 
conduzam à inovação tecnológica, os estudos literários e as especulações 
filosóficas, a investigação em todos os domínios da ciência e da cultura são 
os objetivos primeiros, os postulados da Universidade no mundo 
contemporâneo (p. 55). 
 

Calderón (2007) complementa ainda que a pesquisa “é um elemento inerente às 

atividades de ensino; diz respeito ao desenvolvimento de aptidões orientadas à procura do 

conhecimento, de forma metódica e sistemática” (p. 29). Assim, justifica-se pelos resultados 

que se tornam públicos e acessíveis para além de suas conseqüências imediatas e pela 

recepção e retorno que a sociedade dá a essas reflexões.  

Nessa perspectiva, a função social da universidade não mais depende apenas de um 

status adquirido ao longo dos anos (de lócus que daria acesso ao conhecimento 

sistematizado), mas do livre-intercâmbio de informações, publicações e atividades conjuntas 

que a renovem continuamente e revitalizem sua atuação.  

O lugar da pesquisa tem sido, desta forma, redimensionado e refletido 

continuamente. Seu compromisso não se resume mais exclusivamente, conforme destacava 

Cunha (2001), apenas ao rigor metodológico, mas passa a ser pressionado pelos valores da 

sociedade que podem estar regidos muitas vezes pelo mercado e pela internacionalização do 

conhecimento. 

Considera-se, a partir desses indicativos, que a pesquisa é uma atividade voltada para 

a solução de problemas; como atividade de busca, indagação, investigação e inquirição da 

realidade. Pode também ser entendida como um procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 

conhecer o contexto educacional universitário brasileiro. 
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Assim, por se tratar de uma atividade que permite elaborar um conjunto de 

conhecimentos, que auxilie na compreensão desta realidade, bem como orientar ações da 

universidade, é preciso entendê-la como atividade que requer habilidades e conhecimentos 

específicos, porque o pesquisador, ao propôr seu trabalho, segue um conjunto de pressupostos 

que orientam a abordagem de sua pesquisa. 

Porém, há muitas tensões que dificultam as mediações entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Para Ramos, Afonso e Garcia (2005), existem razões históricas que contribuem para 

que nas universidades a pesquisa acabe aparecendo como uma das atividades mais 

importantes, em detrimento das outras (ensino e extensão). Não se pode deixar de considerar 

finalmente que a atividade científica está imersa numa teia de relações, com negociações e 

disputas, construída na formação de cada pesquisador e que é fruto de uma determinada 

concepção de conhecimento.  

 
2 PROCESSO DE BOLONHA  

O Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), mais conhecido como Processo de 

Bolonha, ocupa um papel de destaque nas discussões acerca da Educação Superior, não 

apenas na Europa, mas também em todo o mundo, com especificidades nas políticas públicas 

brasileiras. 

Wielewicki e Oliveira (2010) destacam que “Podem-se empreender distintas análises 

sobre ele, mas é cada vez mais difícil ignorar sua força e impacto. A dimensão que ocupa hoje 

a Declaração de Bolonha está visceralmente relacionada ao contexto no qual esse acordo 

ganha existência” (p. 222). Assim, é a transformação mais importante na história das 

universidades européias desde o início do século XIX. 

Esse contexto no qual o Processo se insere, remete a algumas tendências, dentre elas:  

 
[...] se acentuam a globalização da economia, acompanhada por um fluxo 
transnacional de capitais e o estabelecimento de novas relações e acordos 
comerciais entre países, resultando num processo incontestável de 
internacionalização do comércio, com a quebra de barreiras e entraves ao 
livre trânsito de mercadorias. Essa economia globalizada, a seu turno, resulta 
na reestruturação do mercado de trabalho, determinando novas relações entre 
capital e trabalho, num jogo de forças em que a flexibilização reforça – de 
distintos modos – os interesses do capital (WIELEWICKI e OLIVEIRA, 
2010, p. 217).  

 
Diante da complexidade das configurações desse cenário mundial, o Processo de 

Bolonha tem como objetivos: convergência dos sistemas de ensino superior, baseando-se em 

três ciclos, sendo eles: Licenciatura, Mestrado e Doutorado (Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p
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t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). Também busca introduzir um sistema de graus acadêmicos 

facilmente reconhecidos, promovendo a mobilidade dos estudantes, dos professores e dos 

investigadores (pesquisadores), assegurando a elevada qualidade da docência.  

A participação dos países signatários ou Estados-Membros da União Européia (UE) é 

voluntária, sendo que cada país deve organizar as reformas necessárias em seu sistema de 

ensino. Essa participação indica que:  

 
O fato da Declaração de Bolonha não ser um contrato juridicamente 
vinculativo ou acordo político, mas uma declaração de intenção dos 
ministros europeus responsáveis pelo ES, deliberadamente acordado fora do 
âmbito da União Européia (UE), é um reflexo imediato da força de vontade 
dos seus signatários de manter seu controle nacional sobre os sistemas de ES 
(WITTE, 2008, p. 83). 
 

A União Européia tem finalidades específicas neste movimento, sendo que deve 

desenvolver a dimensão européia na educação, propiciando a mobilidade dos estudantes e dos 

professores, através do incentivo ao reconhecimento acadêmico de diplomas e períodos de 

estudo. 

Para se compreender a cronologia do Processo e possibilitar sua visualização, foi 

organizado um quadro síntese com a descrição das etapas, apresentado a seguir:  

 
Tabela 1 – Cronologia do Processo de Bolonha  

Data Documento Descrição 
1988 Carta Magna Considerava que o futuro da humanidade, neste fim 

de milênio, dependia em larga medida do 
desenvolvimento cultural, científico e técnico das 
universidades. 

1998 Declaração de Sorbonne Pretendia harmonizar a arquitetura do Sistema 
Europeu do Ensino Superior. 

1999 Declaração de Bolonha Documento oficial chamado de Declaração Conjunta 
dos Ministros da Educação Europeus  

2001 Comunicado de Praga Intitulado Rumo ao Espaço Europeu do Ensino 
Superior 

2003 Comunicado de Berlim Tinha como foco a realização do Espaço Europeu do 
Ensino Superior  

2005 Comunicado de Bergen Destaque para o Espaço Europeu do Ensino Superior 
e a concretização dos seus objetivos 

2007 Comunicado de Londres Rumo ao Espaço Europeu do Ensino Superior e a 
resposta aos desafios de um mundo globalizado 
eram a sua preocupação 

2009 Comunicado de 
Leuven/Louvain-la-Neuve 

Apresentou a análise do Processo de Bolonha 2020 e 
o Espaço Europeu do Ensino Superior na nova 
década 

2010 Declaração de Budapeste-
Viena 

Reunião comemorativa do EEES, não 
especificamente uma reunião ministerial como as 
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outras.  
Fonte: Quadro teórico construído a partir dos documentos originais do Processo de 

Bolonha, disponível em: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p
t.htm.  

 
A Declaração da Sorbonne, que precede a Declaração de Bolonha destaca a 

harmonização da arquitetura do sistema de ensino superior europeu, uma terminologia que 

parecia ser consenso entre os países signatários. Por isso, foi articulada em seis eixos de 

atuação, sendo eles:  

• Sistema de graus acadêmicos facilmente reconhecidos; 

• Sistema baseado em dois ciclos, primeiro ciclo para o mercado do trabalho 

com duração mínima de três anos, e segundo ciclo mestrado; 

• Sistema de acumulação e de transferência de créditos curriculares, para 

intercâmbios; 

• Mobilidade dos estudantes, dos professores e dos investigadores, sem 

obstáculos à liberdade de circulação; 

• Cooperação e garantia da qualidade; 

• Incorporação da dimensão européia no ensino superior, aumentando o número 

de módulos e cursos no espaço europeu (Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c1

1088_pt.htm. Acesso em: 13 set. 2010). 

Aqui já aparece, desde o início do Processo, ênfase na pesquisa, isto para que os 

pesquisadores possam se mover dentro do EEES e “prestar serviços” a quem possa interessar 

ou pesquisar onde houver maior financiamento, ou outros casos possíveis. E a mobilidade  

pode ser compreendida como possibilidade de construção de um espaço hegemônico de 

conhecimento a servico de uma determinada estrutura, nesse caso, a Europa. 

Morosini (2006), enfatiza que a declaração parte do pressuposto que a “Europa do 

Conhecimento” é um fator imprescindível ao crescimento social e humano, elemento 

indispensável à consolidação e enriquecimento da UE, capaz de oferecer aos seus cidadãos as 

aptidões necessárias para enfrentar os desafios do novo milênio. 

O documento seguinte foi o Comunicado de Praga que aprimorou a declaração 

original acrescentando a aprendizagem ao longo da vida e o aumento da competitividade 

econômica, bem como o envolvimento dos estabelecimentos de ensino superior e dos 

estudantes e a promoção da atratividade aos estudantes (Disponível em: 



 9

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p

t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). 

Este comunicado confirma a concordância dos governos e das universidades em dar 

continuidade ao Processo iniciado há dois anos.  A partir daí, oficialmente, ninguém discutirá 

mais a pertinência ou não do EEES. “E é exatamente a partir dessa reunião que associações 

profissionais e estudantes iniciam formalmente sua colaboração para a implementação do 

Processo de Bolonha” (HORTALE e MORA, 2004, p. 947).  A escolha de Praga marcou a 

intenção de englobar toda a Europa no alargamento da União Européia, possibilitando uma 

cobertura maior da mobilidade tanto dos estudantes, quanto dos pesquisadores. 

Já no Comunicado de Berlim há referência inicial explícita à qualidade e a pesquisa, 

quando indica a integração do doutoramento (ampliação do sistema, incluindo um terceiro 

para o doutorado e pós-doutorado); o destaque para a investigação (formação de 

pesquisadores e da interdisciplinaridade para melhorar a qualidade do ensino superior e 

reforçar a sua competitividade) e o incentivo às instituições para aumento da cooperação nos 

estudos de doutoramento e na formação dos jovens investigadores (Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p

t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). 

Hortale e Mora (2004) analisam os documentos do Processo e informam que este 

comunicado pode ser chamado de “demônio dos detalhes”, isto porque produziu 

desorientação, já que as metas se converteram em objetivos. Complementam ainda que, é 

mais que uma declaração de princípios, é um conjunto de fatos e propostas, afetou 

negativamente o EEES; ratificou todos os termos da declaração original e propôs um 

aceleramento para alcançar algumas das metas, isto se deu talvez em função da morosidade 

que estava acontecendo no desenvolvimento do Processo.  

Há um incentivo evidente à pesquisa que deve crescer, segundo a indicação dos 

ministros, bem como um compromisso político com a melhoria da qualidade da educação 

superior e caracterização da pesquisa, como um requisito indispensável para aumentar a 

competitividade em nível internacional das universidades européias.  

A pesquisa, sendo assim, uma forma de prestação de serviços à sociedade, 

cumprindo o seu papel social. O importante a se refletir, nesse momento, é que tipo de 

pesquisa será realizada, com quais finalidades e que procedimentos éticos permearão seu 

desenvolvimento. O documento indica ainda, a implantação da Área Européia de Investigação 

(EAR) como incentivo na construção do EEES (MOROSINI, 2006). 
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Neste sentido, o modelo indica que a Universidade se afirma como um sistema de 

inovação adequado às estratégias de desenvolvimento europeu, destacando alguns domínios 

de ação universitária, um deles é a pesquisa e a exploração dos seus resultados, a partir da 

cooperação industrial e das novas empresas nascidas da investigação; e o outro domínio é a 

formação dos pesquisadores (MOROSINI, 2006). Aqui se percebe claramente a construção de 

um pensamento hegemônico no desenvolvimento das pesquisas, tanto na produção quanto na 

apropriação do conhecimento produzido.  

Bergen registra os progressos do Processo e propõe até 2007 avançar nos seguintes 

aspectos: elaboração das referências e das linhas de orientação para a garantia da qualidade, 

tendo como fonte inspiradora o relatório da Rede Européia Para a Garantia da Qualidade no 

Ensino Superior (ENQA); estabelecimento dos quadros nacionais de qualificações; emissão e 

reconhecimento de diplomas conjuntos, incluindo o doutorado e a criação de oportunidades 

para percursos flexíveis de formação no ensino superior (Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p

t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). Esse documento não apresenta ênfase na pesquisa e/ou 

investigação, apenas no exercício da qualidade do ensino, acompanhando o movimento da 

acreditação.  

No Comunicado de Londres, o foco volta-se de modo mais explícito para a 

internacionalização como meta de imediata relevância. Destaca-se,  

 
A busca de convergência e comparabilidade entre sistemas implica também 
a necessidade de identificar parâmetros convergentes de avaliação, uma 
tarefa que é sensivelmente dificultada pela carência ou ausência de 
indicadores comuns. A dificuldade reside então no fato de que uma relação 
mais harmônica entre avaliação, planejamento e desenvolvimento envolve a 
construção de indicadores que tenham sentido para os contextos nos quais a 
avaliação é implementada (WIELEWICKI e OLIVEIRA, 2010, p. 227). 

 

Já a Reunião de 2009, em Leuven/Louvain-la-Neuve funcionou como um momento 

avaliativo, identificando os objetivos que não foram concretizados, e revalidou as seguintes 

prioridades para os próximos dez anos de implementação do EEES: educação de qualidade; 

aprendizagem ao longo da vida; aplicação de políticas juntamente com quadros de 

qualificações nacionais e parcerias sólidas; cooperação para aumento das qualificações e 

renovação da mão-de-obra, a acessibilidade e a qualidade da profissionalização, encorajando 

estágios profissionais incluídos nos programas de estudos e em contexto laboral e resultados 

de aprendizagem centrados no estudante, englobando o desenvolvimento de referenciais 

internacionais para diferentes áreas de estudo (Disponível em: 
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http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p

t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). 

Vale lembrar que a pesquisa, chamada nos documentos de investigação, é articulada 

a partir daqui conjuntamente com a inovação, onde a aquisição de competências de 

investigação deve estar integrada aos programas de doutoramento, bem como na evolução da 

carreira dos investigadores que deve ser mais atrativa. Isso cumpre o objetivo da formação 

dos jovens pesquisadores e da sua captação para a construção da Europa do Conhecimento. 

Ainda com relação à pesquisa, destaca-se a abertura das instituições de ensino 

superior aos fóruns internacionais (internacionalizar as atividades e colaboração em nível 

mundial); mobilidade e qualidade até 2020 e o seu financiamento, identificando soluções de 

financiamento para complementar o financiamento público e a possibilidade de privatização 

da universidade pela via da pesquisa. 

Chauí (1995) provoca uma reflexão quando indica a aceitação acrítica da 

privatização da pesquisa, destacando que o financiamento externo traz perda de autonomia da 

IES quanto à definição de suas prioridades e contribui para o desprestígio crescente em 

algumas áreas do conhecimento. 

A Declaração de Budapeste-Viena assinala o fim da primeira década do Processo de 

Bolonha lançando oficialmente, o EEES, os ministros sublinharam que houve interesse 

noutras partes do mundo e visibilidade do ensino superior europeu, intensificando o diálogo 

político e a cooperação com parceiros de todo o mundo (Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p

t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). 

Acrescenta-se a isso os resultados dos relatórios que apresentam uma implementação 

de diferentes formas e convergência, reiterando o compromisso para uma implementação 

adequada dos objetivos da agenda acordada para a próxima década que foi estipulada no 

Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve (Disponível em: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_p

t.htm. Acesso em: 13 set. 2010). Foi desta forma, socializado o papel decisivo da comunidade 

acadêmica para tornar o Espaço Europeu do Ensino Superior uma realidade. 

Uma proposta de novo encontro ministerial foi marcada para Bucareste em 2012, 

com o objetivo de verificar os avanços do EEES. Quanto à participação, trinta países europeus 

assinaram a declaração e hoje mais de quarenta e sete países participam do Processo. Hortale 

e Mora (2004) destacam que a Declaração de Bolonha não se caracteriza como um mandato 

da UE que obriga os países-membros ao seu cumprimento; é um acordo que só tem validade 
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se os governos o implementarem em seus respectivos países. “Poder-se-ia dizer que o 

Processo de Bolonha é um processo de todas e de cada uma das nações européias em que a 

UE atua como dinamizadora” (p. 946).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Declaração de Bolonha está articulada em seis eixos de atuação, que são: sistema 

de graus acadêmicos; sistema baseado em dois ciclos; sistema de acumulação e de 

transferência de créditos curriculares; mobilidade dos estudantes, dos professores e dos 

investigadores; cooperação e incorporação da dimensão européia no ensino superior.  

Os resultados encontrados apresentam que a partir do Comunicado de Berlim (2003) 

faz-se referência insistente na pesquisa, com os seguintes aditivos: integração do 

doutoramento (ampliação do sistema de dois ciclos, incluindo um terceiro para o doutorado e 

pós-doutorado); investigação (formação de pesquisadores e da interdisciplinaridade para 

melhorar a qualidade da Educação Superior e reforçar a sua competitividade); incentivo as 

instituições para aumento da cooperação nos domínios dos estudos de doutoramento e da 

formação de jovens investigadores.  

Um dos indicativos relevante é o Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve (2009) 

que sublinhou progressos, porém destacando que determinados objetivos precisam ser 

concretizados. Por isso, estabeleceu as prioridades para serem implementadas: educação de 

qualidade; aprendizagem ao longo da vida; empregabilidade; resultados de aprendizagem 

centrada no estudante; articulação entre educação, investigação e inovação e por fim, o 

financiamento das pesquisas.  

É imprescindível que se enfatize que a cada encontro dos Ministros, os documentos 

têm maior refinamento de idéias e aprofundamento teórico, com ênfase no contexto mundial. 

Destaca-se, desta forma, a correlação de forças para o incremento de políticas para o EEES, 

bem como predomínio da referência à pesquisa, como um forte aliado na construção de um 

espaço hegemônico de apropriação do conhecimento produzido.  

As atividades realizadas pelo Processo estão articuladas e inscrevem-se nos objetivos 

do programa Educação e Formação 2020 e Europa 2020, como uma política pública para a 

Educação Superior nesses países. Assim, a adoção de um sistema de dois ciclos, em 

particular, já alterou a arquitetura do sistema de ensino superior europeu de uma forma inédita 

e profunda. 

Evidencia-se finalmente que, o Processo de Bolonha, apresenta ênfase na pesquisa, 

no seu financiamento e na formação de novos pesquisadores, funcionando como uma 
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possibilidade de alargamento para outros países, até para fora do continente, aos que tenham 

interesse, porém não obrigatório e, ao invés disso, realizado através de um convite. Isso 

concretizará um espaço hegemônico e provocará a mobilidade desejada pela União Européia 

na construção de uma Europa do Conhecimento. 

Vale ainda ressaltar que nas estratégias utilizadas para a implementação desse espaço 

hegemônico e de mobilidade acadêmica, destacam-se as redes de pesquisa e de conhecimento 

que possibilitam a pesquisa em vários países, sob o comando de um deles. Ainda verifica-se 

que através de pesquisadores internacionais os países passam a obter divisas resultantes de 

inúmeras taxas e serviços (bolsas de estudo, anuidades, entre outros), que se transformam em 

insumos a longo prazo, no incremento da pesquisa.  

Neste sentido, a Educação Superior através de sua internacionalização, tem como 

objetivo que está sendo cumprido gradativamente, contribuir para o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da humanidade, e fortalece isso através das pesquisas, que 

possibilita a expansão de oportunidades para a mobilidade internacional de professores e 

pesquisadores.  

Conclui-se que a Declaração de Bolonha gerou um período de atividade política e 

universitária. Porém, é imprescindível dizer que esse movimento de renovação não surgiu nas 

universidades, ao contrário foi sob o comando dos dirigentes políticos. Há a nítida impressão 

de que o sistema estava mais consciente dos problemas da Educação Superior, do que 

necessariamente a comunidade universitária, e isso deve ser considerado na análise deste 

Processo.  
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