
Aula 4 - Europa



Cronologia básica
• 1952: CECA (Comunidade Europeia de Carvão e Aço). França, 

Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

• 1957: Tratado de Roma. Formação da Comunidade Econômica 
Europeia (CEE), do Mercado Comum Europeu (MCE) e da Euratom 
(energia). Redução de tarifas, união aduaneira e livre circulação. 

• 1973: Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. 

•  1981: Grécia. 

• 1986: Portugal e Espanha.



Cronologia básica
• 1991: Tratado de Maastricht, surgimento da União Europeia, 

integração avançou para além da economia. 

• 1995: Suécia, Finlândia e Áustria. 

• 1997: Criação do Banco Central Europeu. 

• 2004: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Rep. Checa, Eslováquia, 
Eslovênia, Hungria, Malta e Chipre (parte grega). Primeira adesão de 
países da esfera de influência da ex-URSS. 

• 2007: Bulgária e Romênia.



Cronologia básica
• 2008 – hoje: Crise econômica. Países inicialmente mais afetados: 

Portugal, Espanha, Grécia, Islândia, Irlanda e Itália. 

• 2011 - 2017: Refugiados das crises no norte da África e Oriente Médio 
(Primavera Árabe/Síria/Estado Islâmico). Aumento em 2015. 

• 2013: Entrada da Croácia na UE. 

• 2014 – 2017: Tensões com a Rússia, crise da Ucrânia. 

• 2016: Brexit.



Composição atual: 28 países
• Até 2004: Países ricos, desigualdade moderada. Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia.  

• Após 2004: Ingresso de países do ex-bloco socialista. Aumento da 
desigualdade dentro do bloco. Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, 
Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Tcheca, Bulgária, 
Romênia e Croácia.



Rússia
• Acompanha a expansão com preocupação já que a partir de 2004 os 

novos membros da UE foram, em sua maioria, ex-membros da URSS ou 
da “Cortina de Ferro”.  

• Sob o ponto de vista russo sua esfera de influência foi aos poucos 
tomada pela UE. Este é um dos fatores por trás da crise da Ucrânia.  

• Esta preocupação se soma à expansão da OTAN, que é composta em 
sua maioria por países europeus. Assim sendo, a Rússia se sente 
ameaçada em termos econômicos e militares.







Crise econômica na Europa: soma de fatores
• Desigualdades econômicas europeias: resultado da história do 

continente e das diferenças entre as várias economias.  

• Economias mais fracas registram déficits em suas balanças comerciais 
(balança comercial desfavorável) em relação às economias mais fortes.  

• Acúmulo de déficit esgotou as reservas dos países mais fracos. 

• Crise dos EUA (2008) + desigualdades internas da Europa. 
Economia globalizada faz com que a crise em uma grande economia 
(EUA, 2008) tivesse efeitos globais.
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Crise econômica na Europa: soma de fatores
• 2010: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (PIIGS) entraram em crise 

profunda, afetando todo o bloco.  

• Países que emprestaram dinheiro se viram ameaçados de calote, o que 
poderia afetar diretamente suas economias em um efeito de “bola de neve”. 

• Crise foi descrita como uma crise de “explosão da dívida pública”. 

• Dívida pública: porcentagem do PIB de cada país necessária para pagar as 
contas fixas (aposentadorias, pensões, serviços públicos como saúde, 
educação e transportes). Quando a dívida supera 100% do PIB, o país 
começa a comprometer suas reservas. A partir de certo ponto, o país não 
tem mais reservas e é obrigado a se endividar ou cortar gastos. 



Crise econômica na Europa: soma de fatores
• Medidas de austeridade: nome dado a quaisquer medidas 

econômicas que tenham como resultado aumentar a arrecadação ou 
diminuir os gastos do Estado como forma de equilibrar a economia e 
retomar os investimentos e o crescimento.  

• Exemplos: cortes nos gastos públicos, sistema social (aposentadoria, 
saúdes, educação, transportes). Aumento de impostos para aumentar a 
arrecadação.  

• As medidas de austeridade tem impactos diretos sobre a qualidade de 
vida da população e são um fator que contribui para o nacionalismo e a 
xenofobia.



Críticas ao acordo Schengen
• Acordo prevê a livre-circulação de pessoas dentro do chamado 

“espaço Schengen”. 

• Não é obrigatório para os países da UE aderir ao tratado (ex: Reino 
Unido).  

• Países de fora da UE podem fazer parte do acordo (Islândia, Noruega e 
Suíça).  

• Países que entraram recentemente na UE ou que ainda são muito mais 
pobres que os outros não fazem parte do acordo: Croácia, Romênia, 
Bulgária e Chipre.
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Críticas ao acordo Schengen
• Turistas são fiscalizados apenas no país por onde entrarem no espaço 

Schengen. Não há fiscalizações posteriores.  

• Em momentos de crise, a livre-circulação permite fluxos de residentes 
de países mais pobres para mais ricos e agrava a disputa por vagas no 
mercado. 

• Acordo facilita a dispersão de imigrantes ilegais para além dos países 
por onde entraram na UE. 

• Com o grande fluxo de refugiados registrado a partir de 2014 alguns 
governos ou partidos estão buscando alterar o acordo.



Críticas ao acordo Schengen
• Ataques terroristas recentes também são usados como argumento para 

rever o acordo já que um grupo terrorista pode usar um país como 
base e fazer o ataque em outro país.  

• As polícias não são integradas mas as fronteiras são abertas, facilitando 
este tipo de ação. 

• Exemplo: recentemnte um extremista sequestrou um caminhão na 
Polônia, cometeu um ataque na Alemanha, passou pela França e só foi 
preso na Itália. Em nenhum momento foi necessário mostrar 
documentos ao cruzar  fronteiras pois todos os países em questão são 
membros do Schengen.



Xenofobia e racismo
• O continente europeu formou suas várias culturas e sua identidade ao 

longo da Idade Média e início do período moderno.  

• Esta formação foi fortemente marcada pela interação entre alguns 
grupos étnicos principais (latinos, germânicos e eslavos) e outros 
grupos menores.  

• Outro fator cultural determinante foi a influência do cristianismo, que 
deu ao continente uma base cultural relativamente comum (moral, 
costumes). Por séculos após esse período não houve a chegada de 
ondas migratórias e novas culturas.



Xenofobia e racismo
• A descolonização afro-asiática no século XX e a atual onda migratória 

vinda do Oriente Médio e da África trouxeram para a Europa novos 
elementos culturais que muitas vezes se chocam com os valores 
europeus já fortemente consolidados. 

• Por outro lado, imigrantes reclamam da marginalização social e da falta 
de abertura das sociedades europeias. As culturas europeias tem 
dificuldade em aceitar a cultura dos imigrantes, criando uma separação 
muito forte.



Xenofobia e racismo
• Os descendentes de imigrantes das gerações anteriores encontram-

se em um dilema: são nascidos na Europa e são cidadãos, mas 
pertencem também a uma cultura estrangeira marginalizada.  

• Muitos se sentem divididos pois não são plenamente estrangeiros mas 
também não se sentem totalmente aceitos na Europa.  

• Entre este grupo os extremistas religiosos encontram solo fértil para 
recrutar novos extremistas.





Crise econômica, refugiados e o aumento das tensões
• Em tempos de crise econômica o estrangeiro é visto como concorrente.  

• Se o estrangeiro for de um outro país da UE, o preconceito é 
basicamente econômico. Nesse sentido, os nacionalistas radicais 
defendem o fim da UE ou a saída de seus países do bloco.  

• Quando o estrangeiro é de fora da UE, é comum o nacionalismo se 
somar à xenofobia/racismo.  

• Principais grupos afetados: judeus, muçulmanos e ciganos.



Crise econômica, refugiados e o aumento das tensões
• Refugiados e imigrantes ilegais são vistos como parasitas pelos setores 

nacionalistas e xenófobos: causam gastos ao Estado sem contribuir 
para seu sustento. 

• Entre países europeus surgiram discordâncias sobre como o bloco deve 
atuar (cotas para imigrantes, gastos, regras). países divergem sobre a 
solução. 

• Dentro dos países europeus surgiram discordâncias entre setores da 
população favoráveis ou contrários à imigração.
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Casos recentes
• Suíça, 2009: proibição da construção de minaretes. 

• Hungria, 2008 - 2009: onda de violência contra ciganos. 

• “Lei da burca”, França 2010-11. 

• Anders Breivik, o “atirador de Oslo”, Noruega, 2011. 

• Dissolução dos grupos “Obra Francesa” e “Juventude Nacionalista”, 
França, 2013. 

• Partido “Aurora Dourada”, Grécia.



Casos recentes
• PEGIDA, Alemanha: “Patriotas europeus contra a islamização do 

ocidente”. 

• Ataques terroristas na França em 2015 e 2016: Charlie Hebdo, Paris, 
Nice. 

• Ataque terrorista ao aeroporto de Bruxelas, Bélgica.





Nacionalismos e separatismos
• Movimentos misturam questões históricas e culturais a fatores econômicos 

(agravados pela crise econômica). 

• Separatismos podem ser dentro de um país ou podem querer tirar o país 
da UE. 

• Separatismos dentro dos países baseiam-se em diferenças culturais entre 
uma parcela da população que foi dominada no passado e a outra vista 
como dominadora. 

• Argumentos para sair da UE incluem o excesso de regras do bloco, a 
perda de autonomia e a insegurança (no caso dos membros do Schengen).



Espanha: Catalunha e País Basco
• Espanha foi formada através da união de vários reinos e regiões 

culturalmente distintas. Processo só se concluiu no século XVIII. 

• Bascos e catalães são povos diferentes dos espanhois. 

• Movimento basco: luta armada do grupo ETA. 

• Movimento catalão: pacífico. 

• País Basco e Catalunha são também regiões muito ricas que se sentem 
exploradas pelo governo central de Madri.





Bélgica: Flandres x Valônia
• 1815: Congresso de Viena criou o Reino do Países Baixos, um Estado 

que unificou Holanda, Bélgica e Luxemburgo. 

• Revolução de 1830: separação, reino independente. 

• Norte: Flandres, ligada culturalmente à Holanda. Região mais rica. 

• Sul: Valônia, ligada culturalmente à França. Região mais pobre. 

• Regiões não falam sequer o mesmo idioma, não existe um idioma 
belga.
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Reino Unido ou Grã-Bretanha
• Resultado da união de Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de 

Gales. Esta união se deu pela conquista da Inglaterra sobre os outros 
povos. 

• cada unidade tem representantes no parlamento em Londres em 
proporção à sua população. A Inglaterra tem a maior população e 
assim consegue manter seu domínio. 

• Separatismos são de dois tipos: dentro do Reino Unido (Escócia) e 
entre o Reino Unido e a UE (BREXIT).





Escócia: separatismo em relação ao Reino Unido
• Região dominada pelos ingleses desde a Idade Média. 

• Movimento separatista ganhou força coma  crise econômica e com a 
desaprovação a diversas medidas tomadas em Londres (guerras por 
exemplo). 

• Em 2014 um plebiscito quase deu vitória aos separatistas. Mesmo sem 
a vitória, o Partido Nacionalista (separatista) cresceu expressivamente. 

• Caso o BREXIT realmente tenha êxito o separatismo pode retonar com 
força pois a maioria dos escoceses é contra a saída do Reino Unida da 
UE.



BREXIT
• Movimento para que o Reino Unido saia da UE. 

• Principais argumentos para a separação: questões migratórias e 
excesso de poder da UE sobre os países membros. Obediência às 
regras da UE cerceia a liberdade dos países membros (segundo os 
separatistas). 

• ATENCÃO: O Reino Unido não faz parte do acordo Schengen mas em 
meio à crise migratória a UE decidiu dividir os refugiados entre todos 
os membros da UE (sejam parte ou não do Schengen). Essa medida foi 
usada pelos separatistas como argumento.



BREXIT
• Vitória dos separatistas derrubou o governo de David Cameron e levou 

ao poder Theresa May. 

• Divisões: ingleses foram mais favoráveis à separação do que escoceses, 
galeses e irlandeses. Idosos foram mais favoráveis do que jovens. 

• O processo de saída da UE é longo e os unionistas buscam formas de 
reverter a medida. 

• Consequências da separação são imprevisíveis.
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