
 
Robert Schuman, Pai da Europa  

 
Hoje é dia da Europa, porque a “Declaração Schuman” nasceu a 9 de maio de 

1950. Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman assumiu por duas vezes o cargo de 
primeiro-ministro de França, foi ministro das Finanças e, à data, era ministro dos 
Negócios Estrangeiros.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nasceu a 29 de junho de 1886, em Clausen, no Luxemburgo, foi um dos 
políticos mais influentes na conjuntura política que se desenvolveu ao longo do pós II 
Guerra Mundial e o grande inspirador e fundador da Comunidade Económica Europeia.  

De 1904 a 1910, estudou Direito, Economia, Filosofia Política, Teologia e 
Estatística nas Universidades de Berlim, Munique, Bona e Estrasburgo, tendo-se 
licenciado em Direito com a mais alta distinção na Universidade de Estrasburgo. 
Exerceu advocacia em Metz. 

Em 1919, tornou-se cidadão francês, uma vez que a Alsácia-Lorena regressou à 
posse de França. Nesse mesmo ano, decidiu investir na política, tendo sido eleito 
deputado ao Parlamento francês pela região de Moselle. Da sua ação como 
parlamentar destacam-se a harmonização das leis regionais com a lei nacional francesa 
(conhecida como Lex Schuman) e a investigação da corrupção.  

Durante a II Guerra Mundial, foi preso pela Gestapo e deportado para a 
Alemanha em 1940. Dois anos mais tarde, conseguiu fugir para a zona “livre” de 
França e juntar-se à resistência francesa. 

Durante três anos viveu na clandestinidade e recusou ir para Londres a convite 
do líder francês no exílio, General De Gaulle, preferindo ficar com os seus compatriotas 
na França ocupada pelos nazis. 

Na sua mente tinha a convicção de que, para a Europa ser um lugar de paz e 
prosperidade, a França e Alemanha teriam de partilhar um destino que as mantivesse 
ligadas. 

Com o final da guerra em 1945, regressou à vida política francesa: foi primeiro-
ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 1948 e 1952 e ministro das 
Finanças entre 1955 e 1956.  

 

Robert Schuman 



 

Durante o tempo do pós-guerra, foi um importante negociador em várias 
iniciativas, como o Conselho da Europa, Plano Marshall e  NATO, incentivando o 
nascimento de uma Europa pacífica e cooperante. 

Na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, em colaboração com Jean 
Monnet, elaborou a famosa Declaração Schuman, que divulgou a 9 de maio de 1950, 
hoje considerada a data de nascimento da União Europeia. 

Trata-se de um dos discursos mais corajosos da História da integração europeia. 
Em nome do governo francês, propôs ao governo alemão a criação de uma Autoridade 
supranacional para controlar a produção e consumo do carvão e do aço dos dois 
países. 

Schuman considerava ser a única forma de “tornar a guerra não só impensável, 
mas materialmente impossível”. 

O Chanceler alemão, Konrad Adenauer, apoiou a sua declaração assim como 
também o fizeram os governos dos Países Baixos, da Bélgica, da Itália e do 
Luxemburgo. 

Estavam assim lançadas as bases concretas de uma Comunidade Europeia 
indispensável à preservação da paz. 

A 18 de abril de 1951, os seis países fundadores assinavam o Tratado de Paris 
que estabeleceu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA).  

Esta comunidade supranacional abriu o caminho para a Comunidade 
Económica Europeia (CEE), instituída a 25 de março de 1957, pelo Tratado de Roma e, 
posteriormente, para a União Europeia (UE).  

Defensor do reforço da integração europeia foi eleito, em 1958, o primeiro 
presidente da Comunidade Europeia de Defesa, órgão que antecedeu o atual 
Parlamento Europeu. 

Quando deixou o cargo, o Parlamento atribuiu-lhe o título de “Pai da Europa” e, 
devido à importância da sua “Declaração Schuman”, o dia 9 de maio é designado “Dia 
da Europa”. 

Em homenagem ao seu trabalho pioneiro em prol da unificação da Europa, o 
bairro de Bruxelas onde estão sediadas várias instituições da União Europeia tem o seu 
nome. 

Em 1962, com 76 anos, retirou-se da vida política, morreu de doença no ano 
seguinte, a 4 de setembro, na sua casa, em Scy-Chazelles, Lorraine, França. 

A 9 de junho de 1990 foi aberto pela Igreja Católica, um processo de 
beatificação que atualmente se encontra na Santa Sé para exame. Foi, entretanto, 
declarado Servo de Deus, o primeiro passo para a sua eventual beatificação. 
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