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 O conceito de Estudos Europeus está, naturalmente, atrelado ao conceito de Europa. 

Este último vem mudando através dos tempos e tem hoje um significado bastante diferente 

do de duzentos anos atrás, em decorrência das alterações de configuração do poder no 

mundo e, mais especificamente, das duas guerras mundiais ocorridas na primeira metade do 

século 20.  Foram esses últimos fenômenos que criaram a consciência da Europa como 

bloco dentro do espaço do pensamento ocidental, por oposição aos Estados Unidos. 

Anteriormente a eles, a oposição se dava entre ocidente e oriente. A centralização do 

pensamento ocidental construída pelos europeus permitia no século 19 a circulação de um 

termo como o goetheano Weltliteratur, que não precisava distinguir entre mundo e Europa.  

 A percepção da Europa como apenas parte do mundo “civilizado” (vale dizer, 

comprometido com a razão ocidental) desperta a consciência de sua relativa fragilidade e 

da necessidade de união dos diferentes Estados em torno de objetivos comuns. Essa união, 

no entanto, não se dá senão de forma parcial e provisória diante de ameaças surgidas de 

uma ruptura entre as porções leste e oeste de seu próprio território. A ideia de uma união 

mais ampla e mais duradoura precisou ser construída ao longo de todo o século 20.  

 Para essa construção, foi vital o esforço de um francês, Jean Monnet, ativo durante 

seis décadas na promoção de uma comunidade europeia. Já em 1914, aos 26 anos, Monnet 

iniciou conversações com líderes dos governos da França e do Reino Unido, em busca da 

formação de uma aliança que os levasse à vitória na guerra que então se iniciava. Na 

segunda grande guerra, chegou a ser conselheiro do Presidente Roosevelt e lutou para ver 

aceita sua convicção de que “Não haverá paz na Europa, se os estados se reconstituírem 

com base na soberania nacional. Os países da Europa são pequenos demais para garantir a 

suas populações a necessária prosperidade e desenvolvimento social. Os estados europeus 

devem se constituir em uma federação.”       

 Posteriormente à guerra, seu ativismo no sentido da criação dessa federação 

continuou até próximo da sua morte, em 1979, quando já podia apreciar a vitória de sua 

tese. Seu papel como promotor da integração europeia é reconhecido de forma especial nas 



instituições de ensino superior, não só por meio de ações isoladas mas principalmente 

através de programas da EU, entre os quais se destacam as Cátedras Jean Monnet e os 

Centro de Excelência Jean Monnet. Estes programas apoiam iniciativas dentro e fora do 

território europeu, já que as cátedras podem ser pleiteadas por universidades de todo o 

mundo. 

 Os Estudos Europeus, como matéria acadêmica, iniciam-se formalmente na segunda 

metade do século 20, dentro do campo das ciências sociais. Com a criação da União 

Europeia política e financeira (Tratados de Maastricht, em 1992, e de Amsterdam, em 

1997) torna-se relevante estudar outras disciplinas com foco na Europa: relações 

internacionais, direito e relações comerciais passam a ser matérias privilegiadas dentro 

desse escopo. O que antes se estudava no âmbito desse e daquele Estado europeu, passou a 

ser enfocado em termos do bloco, diante da existência de um estatuto e uma constituição 

comuns.   

 Enquanto é obviamente importante para qualquer país do mundo empreender 

esforços para compreender o funcionamento e atuação da União Europeia, a existência 

pragmática desse bloco passa progressivamente além das questões jurídicas, políticas e 

econômicas, já que a relativização das fronteiras nacionais leva a projetos comuns nas áreas 

ambientais, de produção de energia, e mesmo de políticas públicas e educação. Nessa visão 

ampla, as questões da imigração e da saúde pública, por exemplo, criam novas perspectivas 

de governança. Diante desse quadro, surge o interesse, para países exteriores ao território 

europeu, de estudar comparativamente à Europa desenvolvimentos de toda ordem nos 

vários campos do saber. Para o Brasil, o olhar comparativo se reveste de significação 

especial, pela dimensão igualmente continental do nosso território e de questões comuns 

como a diversidade étnica e cultural, embora outros aspectos (diversidade linguística, 

clima, etc.) distingam da nossa a experiência europeia.  

 Nas universidades europeias, o campo dos Estudos Europeus abrange, em ordem 

decrescente de frequência, os seguintes campos: direito, economia, política, relações 

internacionais, administração, ciências sociais, ciências ambientais, história, linguagem 

(tradução), jornalismo e cultura. Outros não explicitamente mencionados constituem 

importantes interfaces com as questões, quase todas transdisciplinares, privilegiadas por 

esses estudos.  



 Os Estudos Europeus são associados majoritariamente a estudos sobre a União 

Europeia, porém, prevalece em algumas universidades de maior tradição humanística a ideia de 

que os EE abrangem pesquisas voltadas para países europeus específicos e suas culturas 

(incluindo a literatura). Existe também certa ênfase sobre as relações leste/oeste no interior do 

território europeu, tendência que tende a crescer com a inclusão de novos países à federação. 

(Atualmente, a União engloba 28 países, além de seis candidatos em exame e três candidatos 

em potencial). 

 Outra característica dos Estudos Europeus é a interinstitucionalidade. Há um 

favorecimento de cursos abertos à participação de estudantes de uma segunda universidade e 

mesmo programas desenvolvidos simultaneamente em duas, ou mais, instituições. Comuns à 

maioria dos programas são os seguintes procedimentos: trabalho em rede, perspectiva 

transnacional, abordagem pluridisciplinar e comparativa, conhecimento teórico aliado à 

compreensão prática e a experiência concreta. 

 A importância de um Centro de Estudos Europeus como o que foi inaugurado em maio 

na UFMG, com o significativo comparecimento de 18 embaixadores de países europeus no 

Brasil e da própria embaixadora da União Europeia, Ana Paula Zacarias, é contribuir para a 

internacionalização crescente de nossa universidade, sua visibilidade internacional e para “o 

intercâmbio de pesquisadores brasileiros e europeus tendo a Europa como tema e meta de suas 

investigações, interesses e backgrounds.” 

 

SITES DE INTERESSE: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php 

www.eui.eu 

www.coleurope.eu 
 

 Anexos 

O PROGRAMA JEAN MONNET tem como objetivo estimular o ensino, pesquisa e reflexão 

no campo dos estudos da integração europeia no nível superior dentre e fora da Comunidade 

Europeia. 

Os estudos da integração europeia são definidos como a análise das origens e evolução das 

comunidades Europeias e da União Europeia em todos os seus aspectos. Eles cobrem tanto a 

dimensão interna como a externa da integração europeia, incluindo o papel da União Europeia e 

sua percepção no mundo. 



Lançado em 1989, o programa está presente hoje em 72 países de todo o mundo. Entre 1990 e 

2011, o Programa Jean Monnet ajudou a executar aproximadamente 3.700 projetos no campo 

dos estudos da integração europeia,  incluindo 165 Centros de Excelência Jean Monnet, 879 

cátedras e 2.139 cursos permanentes e módulos. 

 

Os CENTROS DE EXCELÊNCIA JEAN MONNET são institutos ou estruturas especializados 

em estudos da integração europeia. Eles reúnem os recursos científicos, humanos e documentais 

dos estudos da integração europeia nas instituições de ensino superior participantes.  

Os Centros de Excelência Jean Monnet podem tanto ser baseados em uma instituição específica 

de ensino superior ou ser organizado em co-operação entre diversas instituições da mesma 

cidade ou região. 

A universidade, ou universidades, devem designar uma Cátedra Jean Monnet que assumirá a 

responsabilidade pelo Centro de Excelência. Portanto, apenas instituições que já possuem uma 

Cátedra Jean Monnet no contexto de uma chamada prévia de propostas pode candidatar-se a um 

Centro de Excelência. 

Instituições de ensino superior com um Centro de Excelência Jean Monnet pode recandidatar-se 

a um novo Centro, mas deve esperar até que se passe um ano acadêmico após o fim do período 

contratual anterior antes de submeter um novo pedido.  

Apenas um Centro de Excelência Jean Monnet pode ser mantido em uma instituição dada.  

As atividades dos Centros não são de nenhum modo restritos em sua liberdade acadêmica. Pelo 

contrário, são encorajados a estudar a União Europeia de forma independente e crítica.  

 


