
Tensões políticas na Europa 
 
1. Introdução 

Passagens de Fukuyama, O Fim da História: 
“Tanto para Hegel quanto para Marx a evolução das sociedades 
humanas não era ilimitada. Mas terminaria quando a 
humanidade alcançasse uma forma de sociedade que pudesse 
satisfazer suas aspirações mais profundas e fundamentais. 
Desse modo, os dois autores previam o ‘fim da História’. Para 
Hegel seria o estado liberal, enquanto para Marx seria a 
sociedade comunista.” 
“As mentes mais moderadas e sérias deste século não vêem 
razão para pensar que o mundo caminha para o que nós, no 
Ocidente, consideramos como instituições políticas descentes e 
humanitárias, ou seja, a democracia liberal.” 
 
Essas passagens traduzem a identificação da assunção de um 
padrão civilizatório hegemônico ao final do século XX: a 

democracia liberal do chamado Mundo Ocidental. Não apenas 
hegemônico em termos espacial (as demais sociedades não 
aderentes ainda tenderiam a esse padrão) e temporal, isto é, 
trata-se do último formato de organização da sociedade.  

 
Há, entretanto, problemas teóricos e práticos: 
 O padrão de vida do Mundo Ocidental, defendido por 

Fukuyama, não é extensivo ao restante da humanidade. Crise 
Ambiental. 

 O formato capitalista liberal ou neoliberal acentua a 
concentração de renda. As processas neoliberais de 
superação dos problemas econômicos não apenas não se 
concretizaram, os problemas se agravaram: crise econômica 

mundial (2008), aumento da concentração de renda e, mais 
recentemente, da fome. 

 Sem as estruturas público-estatais de controle de saúde, 
epidemias e pandemias se tornaram mais frequentes: 

 Ebola, África, Golfo da Guiné 
 Gripe A H1N1 (2009-2010)  
 SARS (2002-2003) 

 Gripe aviária (2003-2004) 
 Covid-19 (2020...) 

 

Além destes problemas, há evidente apologia ao formato 
ocidental de organização política, econômica e social. Trata-se 
de algo enraizado no tempo, 1989, época de crise da URSS e 
na qual se aparentava – para alguns – tendências hegemônicas 
das democracias ocidentais.  

 
Como, entretanto, as contradições sociais se acentuaram, 
novas formas de contestação à ideologia dominante 
encontraram as melhores condições de espalhamento, 
especialmente da chamada nova extrema-direita. 

 Nacionalista 
 Xenófoba  
 Tradicionalista 

 
Ideólogos e políticos como Bannon, Dugin, Carvalho, Salvini, 
Trump, entre tantos, passaram a questionar a globalização 
neoliberal pelo viés da extrema-direita.  
Hoje na Europa os focos de tensões políticas estão enraizados 

nesses setores da sociedade. 
 
2. Tensões políticas na Europa Ocidental 
2.1. Irlanda do Norte 
 Ao longo do séc. XX 

 Governo protestante apoiado por Londres que mantinham 
em exclusão política de fato as minorias católicas da região 

 Organização dos católicos 

 Partido político representativo dos católicos 
 IRA (Exército Republicano Irlandês, ou Irish Republican 

Army): grupo armado que desenvolvia ações violentas 

contra os protestantes na Irlanda do Norte e restante do 
Reino Unido 

 Anos 1990 
 Avanço das negociações envolvendo: representantes dos 

católicos e protestantes da Irlanda do Norte; governo 
britânico; governo da Irlanda 

 1998: Acordo de Belfast ou Acordo da Sexta-Feira Santa: 
formação de governo de coalizão entre católicos e 

protestantes na Irlanda do Norte 
 
2.2. Escócia 
 Avanço do nacionalismo independentista nos anos 2000 

 Acordo entre os independentistas escoceses e o governo 
britânico para realização de um plebiscito na Escócia. 

 Independentistas: ausência de projeto fático para viabilização 

da região como Estado independente 
 Derrota do independentismo no plebiscito 
 Adesão: 84,59% 
 Pró-independência: 44,7% 

 Contra a independência: 55.3% 
 

 2016: vitória do BREXIT em plebiscito no Reino Unido 
 Derrota na Escócia (e Irlanda do Norte) 

 Chance para os independentistas pressionarem 
novamente  

 
2.3. País Basco 

 Tensões entre os bascos e o governo autocrático do general 
Franco 

 Aumento das tensões nos anos 1950 quando os bascos que 

regressaram da França (lutaram na resistência contra o 
nazismo) organizaram o ETA (Euskadi Ta Askatasuna, ou 
Pátria Basca e Liberdade), grupo armado desenvolvendo 
ações violentas contra o governo Franco pela independência 
do País Basco. 

 Anos 1970 
 1975: morte de Franco 
 Início do processo de transição para a democracia 

 1978: nova constituição da Espanha 
 Direito à diversidade cultural e linguística com estatuto 

especial para o País Basco e para a Cataluña 

 Arrefecimento do independentismo basco 
 Anos 2010 
 2011: o ETA anunciou cessar-fogo 

 2018: anúncio do ETA do encerramento de todas as suas 
atividades 

 
2.4. Cataluña 

 Anos 2000 
 Avanço do independentismo 
 Fatores: 

 Extrema-direita: nacionalismo independentista 
 Contrários ao regime tributário do Estado espanhol 

 Esquerda: pressão contra o neoliberalismo 

 Problemas do separatismo catalão: 
 Legitimidade do regime tributário do país que pode ser 

ajustado politicamente mediante demandas 

 Estado da Espanha: país democrático que não efetua 
qualquer restrição aos direitos dos cidadãos 

 2017: conflitos 
 Confrontos entre as forças de segurança da Espanha e os 

independentistas pela convocação unilateral de plebiscito 
na Cataluña. 

 Arrefecimento das tensões desde então 

 
2.5. Bélgica 
Histórico de tensões separatistas entre Flandres e Valônia 
 Anos 1950: Valônia 
 Região industrial próspera frente à agrária Flandres 

 Separatismo da Valônia 
 Anos 2000: Flandres 

 Maior desenvolvimento socioeconômico com turismo e 
sede de da OTAN e da União Europeia 
 Pressão para se desmembrar da Valônia decadente em 

desindustrialização 


