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O programa de mobilidade Erasmus e a cidadania
europeia: trinta anos e nove milhões de pessoas
depois...!
The ERASMUS mobility program and European citizenship: thirty
years and nine million people after...!
F. Marina Azevedo Leitão

Doutoranda em Estudos Contemporâneos - IIIUC - CEIS20
marina.azevedoleitao@outlook.pt

Isabel Maria Freitas Valente

Investigadora Integrada no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra
Coordenadora Científica do Grupo de Investigação Europeísmo, Atlanticidade e Munidalização do CEIS20 - UC
valente.isa@gmail.com

Ainda que um dia se turvem as razões e os valores que estão na base da construção de uma
Europa democrática, plural e aberta, terei consciência, por experiência própria, do valor inestimável que representa a possibilidade de fazer investigação num espaço comum de conhecimento e no qual as recompensas maiores são a sua expansão, o seu aprofundamento e a sua
partilha1.

Resumo
Estabelecido em 1987, o programa ERASMUS é hoje reconhecido como um dos
marcos mais emblemáticos do projeto europeu e como uma das iniciativas europeias
que mais tem contribuído a demonstrar as potencialidades de uma Europa sem fronteiras. Trinta anos volvidos sobre a sua implementação, propomo-nos neste texto revisitar
o significado deste programa a partir de uma reconstrução histórica da forma como tem
evoluído, indagando depois sobre as suas repercussões na promoção de uma cidadania
europeia mais ativa e participada.
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