“Alçant els punys pots percudir la lluna”1
(Miquel Martí i Pol)

“As grandes massas do povo cairão mais facilmente numa grande mentira do que numa
mentirinha”.
(Adolf Hitler)
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Em catalão: “Levantando seus punhos você pode provocar a lua”. Tradução livre dos autores

CARTAS DE APRESENTAÇÃO

Daniel César Neves e Silva (guardem esse nome), carinhosamente conhecido
como Dani, é uma das pessoas que enriquecem essa edição da SOI e,
consequentemente, nosso comitê. Proprietário do banheiro mais limpo de toda Natal,
nosso diretor coleciona muitas histórias e algumas disputas familiares em prol da
higiene e da faxina. O aluno do 7º período do curso de Direito da UFRN é um típico
virginiano, sendo notadamente conhecido por sua forte mania de limpeza e organização:
já acordou, de madrugada, para afofar as almofadas da sala de estar, convencido de que
“ninguém merece morar numa casa assim”. Mas essa não é a única peculiaridade de
Daniel. Com vídeos que variam entre o Mister M desvendando truques de mágica, os
hábitos dos ursos e as imagens das luas de Marte, os recomendados do YouTube de
nosso querido diretor assinalam a sua singularidade e são prova cabal da diversidade de
seus interesses. K-popper assumido e grande entusiasta dos jogos olímpicos, Dani
detém o verdadeiro dom de transformar as situações mais desastrosas nas melhores
tours. Com uma personalidade cativante e alegre, nosso ícone também é extremamente
dedicado – ao ponto de escrever A MÃO o guia anexo INTEIRO em seu caderninho da
Inês Brasil – o que comprova o quanto ele é comprometido em proporcionar a melhor
qualidade dos nossos materiais e o quanto busca assegurar a melhor simulação para
vocês! Um verdadeiro anjo.
Alegria e calma em forma de pessoa, mister simpatia, ou se quiserem, podem
chamar de Filipe Marinho Oliveira Borges. Este é o ícone que lhes apresento,
atualmente no 9º período do curso de Direito da UFRN, Filipe é provavelmente uma das
pessoas mais good vibes que irão conhecer. Dono de uma carinha de bebê, ele só pode
ter a fonte da juventude, pois definitivamente não tem a idade que aparenta, façam suas
apostas. Além de estudante, também é repórter oficial do Globo Esporte, pois passa o
dia vendo notícias de futebol para repassar em primeiríssima mão para o grupo de
amigos. Apesar de ser ariano, ele é do tipo de pessoa que em meio ao caos dirá "Calma,
gente. Respirem, inspirem, expirem lentamente...", exatamente nesses termos e pelo
WhatsApp. Mas claro que ele não é só isso, bem aventureiro, nosso querido diretor faz
rapel, surfa e ainda joga futebol. Ainda nas habilidades esportivas, há boatos de que
participou de uma curiosa Olimpíada, e pelos movimentos repetitivos acabou ganhando
uma câimbra na língua, imaginem o que quiser. E não para por aí, como exímio
viajante, já foi da Tailândia à Suíça, onde protagonizou belas cenas no meio da neve,
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bem estilo Jon Snow – aliás, é o personagem de uma das séries que assiste – imagens
disponíveis nas redes sociais. Filipe parece ser movido à música, dorme ao som de
Coldplay, e para escrever o guia anexo ouviu o hino nacional de cada país, pelo visto já
deve ter aprendido a cantar cada um. Habilidoso, é capaz de listar 50 países em apenas
dois minutos, conforme teste do Buzzfeed. Possui tantas características que é impossível
listar apenas aqui, mas o sorriso e positividade são sua marca registrada.
Conheçam agora uma das diretoras mais engraçadas que a OSCE poderia ter:
Khadja Vanessa Brito de Oliveira, aluna do 4º período do curso de Direito da UFRN.
Ela faz parte da cota zen e do mapa astral da nossa diretoria. A nossa virginiana favorita
(a cópia feminina de Daniel) é uma pessoa extremamente peculiar. Além de sonâmbula
durante a noite, Khadja é taróloga, nas horas vagas. Prometeu a toda a OSCE puxar as
cartas do tarô para vermos nossa sorte, mas até agora nada! Um fato importante é que
Khadja viveu por muito tempo em uma mentira, pois tinha um mapa astral e justificava
todas as suas atitudes com base nele, só que sequer sabe a hora certa do seu nascimento
e, consequentemente, seu mapa astral estava errado. A nossa querida diretora é
conhecida por sua hiperatividade e por sua organização extremamente peculiar: é
viciada em programar cada segundo do seu dia, principalmente, em viagens. Dizem que
um dia ela quis atacar seus amigos em uma viagem por terem dormido 2 MINUTOS a
mais que o horário combinado. Possui grande vício em correção textual, em especial,
com a partícula SE, com a métrica milimetricamente planejada dos seus parágrafos e
com a sua escrita lúdica. Ela realmente acredita que é normal um ser humano ser
abduzido por ETs e voltar para sua família após 10 anos de sumiço. Com seus belos
cachinhos dourados e rostinho angelical, possui alguns dotes culinários e
automobilísticos (só que não!). Nossa amada #DireMussolini tem R-A-N-Ç-O de robôs
e suas tecnologias falhas: a pistolagem é certa. Contudo, nosso amorzinho de pessoa é
super companheira, empática, rainha da MPB e da evolução emocional. É isto, queridxs
delegadxs! Vocês terão a maior sorte do mundo em conhecer essa figura maravilhosa e
podem pedir a ela pra trazer seu/sua crush de volta em 3 dias, que tal? Insira aqui emojis
de corações amarelos e girassóis: sua marca registrada!
Com um gosto musical peculiar que abarca Bell Marques, Lana Del Rey, Léo
Santana e Beyoncé, Mariana Caroline Moura de Medeiros, ou Mari para os íntimos,
é aluna do 7º período de Direito da UFRN. Mari tem muitas histórias para contar, indo
desde sua carreira como ginasta na escola à sua cadela endemoniada, chamada Amy, em
homenagem a Amy Winehouse. Sofredora por excelência, Mariana não sabe quando
pode contar com seu celular, que funciona quando quer e passa boa parte do dia travado.
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Nossa fiel habitante de Pipa e #Pirifitness favorita, apesar das dificuldades cotidianas,
não perde uma edição sequer do Carnatal e festas congêneres, e está disposta a brigar
arduamente com quem quiser furar a fila na época de vendas, juntamente com sua sogra
(ela é muito namoradeira sim). Infelizmente, uma noite de folia para Mariana custa
caro: ela chega a gastar R$ 100,00 em cerveja por noite e esse ano já chegou causando
no Carnaval de Salvador, quando deu PT na primeira noite de festa e voltou pra casa
desmaiada. Além disso, o talento dela é único: Mari consegue a remarcação de provas e
o reaprazamento de atividades como ninguém, por ser uma aluna excelente e talentosa
com as palavras... dizem por aí que ela consegue escrever 23 laudas sobre qualquer
coisa e que seu sonho é trabalhar na ABNT corrigindo referências e notas de rodapé (é
sério!). Por último, mas não menos importante, gostaríamos de pedir que todos rezem
por dias ensolarados durante a SOI, já que a sua rua alaga num piscar de olhos e não
possuímos um bote para resgatá-la. Definitivamente, o seu #Misericórdiamóvel não é
uma lancha.
Todo o trabalho presente nos guias deste comitê não seria o mesmo sem a
presença dele, Renato Cesar Gurgel Guimarães de Oliveira, ilustríssimo tutor e
idealizador da OSCE na SOI 18, aluno do 10º período de Direito nas horas vagas.
Renato é conhecido por sua personalidade irreverente e momentos ilustres dentro e fora
da Modelândia: já ganhou o título de direfashion usando a mesma roupa por três dias
seguidos, e conseguiu discursar ininterruptamente sobre a divisão administrativa da
Rússia por 11 minutos, numa tentativa de protelar o rascunho de resolução em uma
simulação parceira. Romântico incorrigível, Renato começou seu namoro com um
pedido dos sonhos: confeccionando um buquê de coxinhas, tratamento digno da realeza.
Se você tiver alcançado uma realização, por mais simples que possa, Renato trará um
convite já esperado: bora beber; nesta ocasião, ele trará performances de vogue e
deathdrops, como fez na Embaixada do Reino Unido, ao som de música soviética. Sim,
vídeos desta ocasião icônica estão disponíveis, basta pedir ao staff. Autodeclarada POC,
Renato admira um pôster de Britney Spears pregado em seu quarto quando passa por
qualquer dificuldade, se perguntando como ela conseguiu sobreviver ao ano de 2007.
A diretora Valeska Débora Lima do Nascimento é a nossa artista. Atualmente
cursando o 7º período do curso de Direito da UFRN, ela possui como hobbie cantar,
mostrando a bela voz que tem (sério!!!) através do seu perfil no Instagram. Amante dos
animais, possui incontáveis gatos em sua residência e uma linda Husky chamada Malu
(só uma mesmo?!), além de incansavelmente marcar os amigos nos posts de animais
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fofinhos nas redes sociais. Jogar 21 - aquele drinking game - é com ela mesmo.
Também é especialista na área econômica, sabe pesquisar muito bem (até demais) os
preços de determinado produto. É fã de elevador, principalmente o da Justiça Federal. É
fitness e viciada em academia, adaptando toda a sua rotina para não perder o horário do
spinning, jump, bump, e um monte de outras coisas que não sei nem dizer o nome. E,
como vocês vão perceber com a convivência, é uma pessoa muito amiga, bem
companheira, sorridente e espalhando alegria por onde passa, sempre disposta a ajudar
os outros. É um anjo, como conhecida carinhosamente entre os seus amigos.
Ma oe senhores delegados, chegou a hora de soltar a luz na passarela, que lá vem
ela, a maior novinha pode pá desse comitê do amô. Estudante do 8º período do curso de
Direito da UFRN, nossa #DireFofa, também conhecida como Winnie Alencar Farias,
é um ser de luz enviado pelo céu da #pas internacional para calmar os ânimos das
catalãs enlouquecidas. Rainha sensata, Winnie recebeu o título oficial de hidratada do
rolê, graças a sua mais fiel amiga: a garrafinha de água. Com o dia dividido (organizada
né mores) entre o estágio, a faculdade, a SOI e a vida de dançarina profissional, Winnie
sempre arruma aquele tempinho para ouvir o clássico Aldair Playboy, astro dos olhos na
nossa ruivinha do Tchan. Dona (desse comitê todinho) de uma risada tão contagiante
quanto seu jeitinho, Winnie conquista todos ao seu redor, mas não se enganem, a dita
cuja é comprometidíssima, tanto com o namo quanto com as tretas OSCEânicas. Além
do mais, essa garotinha do balacobaco também é apoiadora das tendências culturais do
seu país Ceará, e não tem uma vaia em que Winnie não esteja metida. 100% muito
distraída (pois é meninas, bem pisciana), ela esquece totalmente dos coleguinhas
quando foca num trabalho, mas a fofura é tanta que a gente abre uma exceção no ódio
nosso de cada dia e deixa Winnie fazer sua especialidade: alegrar a todos!
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INTRODUÇÃO
Seja na arte, política ou economia, um fato é certo: diversas são as mudanças
vivenciadas, dia após dia, no cenário mundial. Para o bem ou para o mal, é próprio da
espécie humana fazer um carnaval de tudo, gerando uma mistura de concepções e
ideologias, que, mais cedo ou mais tarde, entram em conflito. Tendo isso em mente, o
presente guia dá enfoques em duas questões que, numa perspectiva atual, estão
chocando o mundo: a ameaça separatista da Espanha e Catalunha; e o ressurgimento de
ideologias fascistas na atualidade.
A Catalunha é uma região no nordeste da Espanha que, desde muito tempo, é
culturalmente independente. Concentrando 19% do PIB (Produto Interno Bruto)
nacional e sendo considerada uma das áreas mais ricas do país, a Catalunha é uma
região autônoma, mas não independente do governo espanhol (conforme previsto na
Constituição de 1978). Tal panorama foi gerando fortes tensões políticas, que
culminaram, no ano de 2017, em movimentos separatistas, referendos e práticas
repressivas. Mais à frente, serão expostas as consequências disso em âmbito
internacional.
Por outro lado, na atualidade, também é possível observar a incidência de um
movimento político supostamente encerrado no pós-Segunda Guerra: o movimento
fascista. Saindo dos livros de História e entrando nos discursos de grandes figuras
políticas, o fascismo vem adquirindo novas caras e gerando preocupações àqueles que
se deparam com os ideais violentos e repressivos atualmente difundidos como
“normais”. A intensa onda conservadora que está cobrindo a sociedade é, ao mesmo
tempo, inquietante e assustadora.
Nesse âmbito, a Organização de Segurança e Cooperação da Europa (OSCE)
atua como facilitadora de conflitos e promotora da paz por meio da conciliação.
Entrando na esfera internacional, esse Organismo se posiciona de maneira a eliminar as
ameaças entre países, agindo em prol da democracia e da liberdade. Dessa forma, a
OSCE se insere nos conflitos enviando observadores e, se necessário, firmando bases de
auxílio nos países que necessitem, garantindo a segurança de acordo com a jurisdição
internacional, assim como individualidades legislativas de cada país.
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Tendo isso em mente, os senhores delegados presentes nesse comitê, deverão,
cada qual, representar um país no Conselho Ministerial da OSCE, de maneira a buscar
soluções para a resolução dos problemas que serão explanados a seguir.

1. Desenvolvimento histórico: o Ato Final de Helsinque
Após a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, houve uma melhora das
comunicações diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética, a qual serviu como
propósito para reunir as duas superpotências, seus aliados e estados não alinhados
durante o período da Guerra Fria, chamado Détente2. Tal período buscou resolver
desafios em comum e desenvolver um trabalho que pudesse convergir, em especial, para
promoção da manutenção da paz e da segurança na Europa. Assim, como resultado final
de um processo cujas bases foram definidas com a assinatura do Ato Final de
Helsinque3, em 1º de agosto de 1975, foi criada a Conferência para Segurança e
Cooperação na Europa (CSCE). A Conferência, anos mais tarde, veio a se tornar a
Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).
O caminho para a adoção de um espaço de diálogo regional4 na Europa foi
construído após uma série de declarações oficiais que, na prática, desencadearam a
assinatura do Ato Final de Helsinque e, consequentemente, um processo de diálogo
entre Oriente e Ocidente. Assim, como parte desse processo, os países do Pacto de
Varsóvia5 emitiram, em 1966, a Declaração de Bucareste sobre o Fortalecimento da Paz
e Segurança na Europa6, a qual convocou uma conferência entre países europeus – com
a exclusão dos Estados Unidos – com o intuito, por um lado, de fortalecer o status quo
das fronteiras europeias e, por outro, de promover a cooperação entre países europeus

2

Détente (em francês) – distensão, relaxamento de tensão, desanuviamento. Em linguagem diplomática, a
détente significou um período de facilitação das tensões e das relações interestatais decorrentes da Guerra
Fria entre os EUA e a União Soviética, no período de 1967 a 1979. A época foi de aumento do comércio e
cooperação com a União Soviética e de assinatura de tratados. Disponível em:
<https://www.britannica.com/topic/detente> Acesso em 21 mar. 2018.
3
Ato Final de Helsinque. 1975. Disponível em: <https://www.osce.org/helsinki-finalact?download=true> Acesso em 21 mar. 2018.
4
A perspectiva era regional, pois à época já existiam outros espaços de diálogo entre Oriente e Ocidente,
como, por exemplo, a própria Organização das Nações Unidas (ONU) fundada em 1945.
5
Tratado de defesa mútua assinado pelos estados comunistas em resposta à integração da Alemanha
Ocidental à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
6
Declaração de Bucareste sobre o Fortalecimento da Paz e Segurança na Europa, 1966. Disponível
em:<http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/17953/ipublicationdocument_
singledocument/44d96a99-18b6-43c4-8508-37b55b0c9e7a/en/Public_Declaration_Security_1966_10.p>
Acesso em 21 mar. 2018.
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no âmbito da ciência, tecnologia e cultura7. Em resposta, a reunião ministerial da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 1969, emitiu uma Declaração
sobre a Segurança Europeia8 como uma cautelosa resposta aos apelos do Pacto de
Varsóvia para uma conferência de segurança adicionando aos tópicos a serem discutidos
a dimensão humana da segurança9.
Dessa maneira, é necessário destacar que o Ato Final de Helsinque foi o
resultado de um longo processo de negociação entre diferentes grupos de Estados, tais
como os países pertencentes ao Pacto de Varsóvia, países ocidentais da Comunidade
Europeia e OTAN, bem como países neutros como a Irlanda, Suíça e Suécia. O sucesso
do Ato Final se baseou no reconhecimento por parte desses países da necessidade de
criação de um poder diferente para o equilíbrio da Europa10. De fato, a Conferência
deveria ocorrer independentemente de alianças militares e todos os países participariam
como Estados soberanos e independentes em condições de igualdade11.
Ademais, as negociações foram realizadas em três etapas: a primeira delas foi
uma consulta preparatória, entre novembro de 1972 e junho de 1973, produzindo
recomendações12 que estabeleciam regras sobre a organização da Conferência, os
pontos de ordem do dia, entre outras regras processuais; a segunda etapa foi de
setembro de 1973 a julho de 1975, sendo ela a fase de negociações em Genebra para
produção do Ato Final de Helsinque; a terceira e última etapa foi a assinatura em si dos
35 Estados participantes13 em 1º de agosto de 1975. Assim, com uma visão de longo
7

BARBERINI, Giovanni. 2004. Sicurezza e cooperazione da Vancouver a Vladivostok. Torino:
Giappichelli. apud BEQIRAJ, Julinda. International Democracy Report: Organization for Security
and Co-operation in Europe. In: International Democracy Report 2011. Disponível em:
<http://internationaldemocracywatch.org/index.php/tools/the-international-democracy-report/idw-report2011/448> Acesso em 21 mar. 2018.
8
ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE (OTAN). Declaração sobre a
Segurança Europeia, 1969. Disponível em: < https://www.nato.int/docu/comm/49-95/c691204b.htm>
Acesso em 21 mar. 2018.
9
GALBREATH, David J. 2007. The Organization for Security and Co-operation in Europe. New
York: Routledge. apud BEQIRAJ, Julinda. International Democracy Report: Organization for
Security and Co-operation in Europe. In: International Democracy Report 2011. Disponível em:
<http://internationaldemocracywatch.org/index.php/tools/the-international-democracy-report/idw-report2011/448> Acesso em 21 mar. 2018.
10
BARBERINI, Giovanni. 1995. Dalla CSCE all’OSCE: testi e documenti. Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane. apud BEQIRAJ, Julinda. International Democracy Report: Organization for
Security and Co-operation in Europe. In: International Democracy Report 2011. Disponível em:
<http://internationaldemocracywatch.org/index.php/tools/the-international-democracy-report/idw-report2011/448> Acesso em 21 mar. 2018.
11
Final Recommendations of the Helsinki Consultations. Helsinki, 1973. Disponível em:
<https://www.osce.org/mc/40213?download=true> Acesso em 22 mar. 2018.
12
Idem. Disponível em: <https://www.osce.org/mc/40213?download=true> Acesso em 22 mar. 2018.
13
Os Estados participantes foram: Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chipre, Tchecoslováquia,
Dinamarca, Finlândia, França, República Democrática Alemã, República Federal da Alemanha, Grécia,
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prazo sobre o processo multilateral iniciado com a Conferência, os participantes se
comprometeram a continuar a cooperação através de reuniões periódicas.
A Conferência ocorreu em torno das três principais dimensões da política paneuropeia, também chamada de três “cestos”14. Sendo eles a) segurança europeia
trazendo princípios que guiariam as relações entre os países europeus a fim de construir
mais confiança; b) cooperação nas áreas econômica, científico-tecnológica e ambiental;
c) cooperação em assuntos humanitários. Constituindo-se, assim, um processo
diplomático multilateral a fim de solidificar não só o sistema de segurança na Europa,
mas também o desenvolvimento de relações econômicas, tecnológicas, ambientais e
humanitárias, devido, primordialmente, a sua abordagem complexa e multifacetada,
tornando o assunto segurança extensivo a assuntos não militares.15
O Ato Final de Helsinque foi firmado em 1º de agosto de 1975, e continha uma
série de compromissos-chave sobre questões político-militares, econômicas e
socioambientais e, em especial, em matéria de direitos humanos. Além disso,
estabelecia dez princípios fundamentais (também chamado de Decálogo16), os quais já
haviam sido consagrados na Carta das Nações Unidas, em 1945, e que deveriam
governar o comportamento dos Estados tanto com seus cidadãos quanto com os outros
Estados participantes. Tal documento segue guiando nos dias atuais todo o trabalho
desenvolvido pela OSCE.

Santa Sé, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Países Baixos,
Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Espanha, Suécia, Suíça, Peru, União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, Reino Unido, Estados Unidos e Iugoslávia. O único Estado europeu que não
participou da CSCE foi a Albânia.
14
Conforme o procedimento dos trabalhos da CSCE, as propostas das delegações-participantes foram
depositadas em cada um dos quatro e não dos três “cestos”, instalados nas salas das reuniões plenárias,
reunindo tematicamente os assuntos abordados. O quarto cesto recebia propostas, referentes a reuniões de
revisão e de próximas etapas da Conferência.
15
ZHEBIT, Alexander. De volta a Helsinque - quarenta anos depois. Revista Estudos Políticos: a
publicação eletrônica semestral do Laboratório de Estudos Hum(e)anos (UFF). Rio de Janeiro, Vol.6,
N.2, pp. 546 – 576, setembro 2016. Disponível em <http://revistaestudospoliticos.com/wpcontent/uploads/2016/10/546-576.pdf> Acesso em 22 mar. 2018.
16
Os princípios do Decálogo eram: 1) a igualdade soberana e respeito aos direitos inerentes à soberania;
2) refreamento da ameaça de uso ou do uso da força; 3) inviolabilidade de fronteiras; 4) integridade
territorial de Estados; 5) solução pacífica de controvérsias; 6) não-intervenção em assuntos internos; 7)
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de pensamento,
consciência, religião ou crença; 8) direitos iguais e a autodeterminação dos povos; 9) cooperação entre
Estados; 10) o cumprimento, em boa-fé, das obrigações ante o direito internacional. Disponível em:
<https://www.osce.org/helsinki-final-act> Acesso em 22 mar. 2018.
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Cabe destacar, ainda, que uma das características primordiais do Ato Final de
Helsinque é que ele não se destinava a ser um documento juridicamente vinculativo17,
ou seja, os princípios e as obrigações nele enunciadas possuem grande relevância, mas
não dariam origem a obrigações de um tratado internacional legalmente aplicável, por
exemplo. Portanto, o resultado final foi um documento que não adotava posturas
inflexíveis para os Estados participantes, mas que cumpria com as aspirações e
objetivos desses diferentes grupos. Da perspectiva soviética, a Conferência confirmou o
status quo na Europa, enquanto que nos Estados Unidos estava totalmente de acordo
com sua política de “contenção sem confronto”18, já os países do Pacto de Varsóvia
obtiveram políticas de garantia do respeito à soberania do Estado.
Desde 1975, e durante a década de 1980, a CSCE continuou a expandir-se,
concentrar seu trabalho e compromissos assumidos pelos Estados participantes. Ao
mesmo tempo, periodicamente, examinava a aplicação de tais compromissos através de
conferências de revisão a fim de continuar o diálogo baseado nas três dimensões
supracitadas. Ao todo, treze conferências de revisão foram realizadas entre 1977 e 1989,
em busca de arranjos de termos políticos e de consolidação do processo de negociação
multilateral, sinalizando uma transformação estrutural nas relações internacionais19,
mediante a implementação de um processo diplomático de pacificação, cooperação com
os compromissos assumidos, bem como a consideração de novas propostas de reforma e
a adoção de um documento conclusivo.
Portanto, ao longo dos anos, a fim de responder às alterações da natureza dos
desafios de segurança na área euro-atlântica, a CSCE reforçou, gradualmente, o seu
enfoque na dimensão da segurança através de importantes reformas institucionais.
Seguindo, sempre, o caminho definido pela adoção de um acordo politicamente, mas

17

RUSSELL, Harold S. 1976. The Helsinki Declaration, Brobdignag or Lilliput. American Journal of
International Law 70(2): 242-272. apud BEQIRAJ, Julinda. International Democracy Report:
Organization for Security and Co-operation in Europe. In: International Democracy Report 2011.
Disponível em: <http://internationaldemocracywatch.org/index.php/tools/the-international-democracyreport/idw-report-2011/448> Acesso em 22 mar. 2018.
18
LEVGOLD, Robert. 1980. Containment without Confrontation. Foreign Policy 40: 74-98. apud
BEQIRAJ, Julinda. International Democracy Report: Organization for Security and Co-operation in
Europe.
In:
International
Democracy
Report
2011.
Disponível
em:
<http://internationaldemocracywatch.org/index.php/tools/the-international-democracy-report/idw-report2011/448> Acesso em 22 mar. 2018.
19
ZHEBIT, Alexander. De volta a Helsinque - quarenta anos depois. Revista Estudos Políticos: a
publicação eletrônica semestral do Laboratório de Estudos Hum(e)anos (UFF). Rio de Janeiro, Vol.6,
N.2, pp. 546 – 576, setembro 2016. Disponível em: <http://revistaestudospoliticos.com/wpcontent/uploads/2016/10/546-576.pdf> Acesso em 23 mar. 2018.
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não juridicamente vinculativo pelos Estados participantes, os quais escolheram um
modelo mais flexível para cooperações futuras.
No entanto, apesar da sua característica política, os princípios e compromissos
estabelecidos no Ato Final de Helsinque tiveram o potencial de influenciar diretamente
o sistema de relações jurídicas entre os Estados. Com o fim da Guerra Fria, a CSCE
passou a ter um novo papel e o estabelecimento de uma estrutura institucional
permanente - incluindo um Secretariado, instituições e capacidade operacional - foi,
indubitavelmente, necessária.20 Nesta senda, na reunião de Paris, em 1990, foi criada a
Carta de Paris para uma Nova Europa21, na qual a CSCE deixaria de ser meramente uma
conferência diplomática para melhorar as relações entre Ocidente e Oriente e passaria a
assumir a responsabilidade de prover a estabilidade no período pós-bipolaridade.

2. Personalidade jurídica e competência legal
No dia 1º de janeiro de 1995, a CSCE, tornou-se OSCE. Mudar o nome da
instituição foi o último passo necessário numa série de medidas para transformar uma
conferência pouco regulada em uma organização de cunho político, mais efetiva.
Naturalmente, pergunta-se se uma mudança na titularidade de Conferência para
Organização implicaria em mudanças legais em sua personalidade jurídica, uma vez que
o termo “organização” está comumente ligado a entidades portadoras de personalidade
jurídica internacional. No caso da OSCE, por sua vez, os documentos adotados pelos
delegados na Conferência de Budapeste22, em dezembro de 1994, demostram que não
havia interesse em alterar a personalidade jurídica da entidade ou de suas instituições,
tampouco celebrar um acordo ou tratado com fito de criar uma personalidade jurídica
internacional.
Mesmo sendo o palco de negociações para tratados, a CSCE não impunha seu
nome aos títulos de tais instrumentos, uma vez que uma simples conferência, por mais
frequente que fosse, não possuía a autoridade de trazer mudanças efetivas em seus
20

BEQIRAJ, Julinda. International Democracy Report: Organization for Security and Co-operation
in
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Disponível
em:
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New Europe. Disponível em: <https://www.osce.org/mc/39516?download=true> Acesso em 28 out.
2017.
22
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trabalhos. Sob esta perspectiva, o termo “organização” propõe uma visão mais adequada
da estrutura burocrática que estes encontros anuais haviam tomado. A partir de 1990,
com a Carta de Paris para uma Nova Europa, a CSCE decidiu que a partir daquele
momento se reuniria a diferentes níveis políticos, em diferentes localidades, tais como:
o Secretariado em Praga, para suporte administrativo, um Centro de Prevenção de
Conflitos em Viena e um Escritório para Eleições Livres em Varsóvia.
Entretanto, as mudanças decorrentes da alteração da nomenclatura de CSCE
para OSCE não vieram repentinamente, por se tratar de matéria de interesse na
soberania nacional de cada participante, dado o risco de contraírem obrigações perante
um novo ente internacional.
Nesta ocasião, após deliberações tomadas por especialistas em Direito
Internacional e membros da CSCE sobre o impasse jurídico em questão, a solução
adotada foi a trazida pelos norte-americanos: este grupo de especialistas deveria analisar
se as instituições da CSCE possuíam capacidade legal o suficiente para desempenhar
suas funções nos países em que se localizavam à época. Além disso, se haveria legítima
necessidade para privilégios e imunidades, antes de uma prévia consideração em
matéria de concordância dos objetivos pactuados23.
À época, os países que sediavam instituições da CSCE, mais especificamente a
Áustria, a República Tcheca e a Polônia, já conferiam ou poderiam conferir
prontamente, a capacidade legal às entidades da CSCE, privilégios e imunidades para
tais órgãos e suas equipes em um âmbito doméstico. Uma contraproposta trazida pela
Comunidade Europeia foi a realização de um tratado. Porém, tal solução seria
problemática, já que um tratado desta magnitude iria requerer a ratificação por parte de
todos os Estados participantes, o que demoraria a ocorrer, ou sequer chegaria a tal.
Enquanto um tratado seria a rota ideal para a CSCE em sua fase inicial, a alternativa já
não era mais viável para uma entidade com importantes atividades e responsabilidades
concomitantes à discussão, além de seus mais de 50 participantes à época.
Depois de diversas rodadas de discussão em Viena, os membros da CSCE
decidiram por adotar a Decisão sobre Capacidade Legal, Privilégios e Imunidades no

23

SAPIRO, Miriam. Changing the CSCE into the OSCE: Legal Aspects of a Political
Transformation. In: The American Journal of International Law: Vol. 89 – Current Developments. 1995,
Cambridge University Press.
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Conselho de Roma, em dezembro de 199324. Os ministros concordaram em
implementar legislações internas que dizem respeito à autonomia da organização e suas
instituições em território doméstico. As capacidades recém-pactuadas pelos membros
constituíam em contratar, adquirir e/ou livrar-se de propriedade móvel e imóvel,
instituir e participar em procedimentos legais.
Assim como Estados, as entidades da organização gozariam de inviolabilidade
de arquivos, isenção de impostos e tributos, inviolabilidade de suas instalações físicas,
isenção de taxas e não fiscalização de transações monetárias para outros países. Duas
propostas pleiteadas pelos Estados Unidos foram prontamente aceitas, sendo estas: a
isenção de tributos sobre a aquisição de bens de grande valor e imunidade processual,
nos parâmetros principiológicos do devido processo legal.

2.1 Áreas de atuação
Enquanto órgão de abrangência e relevância regional, mas dotado de uma área
de cobertura geográfica que vai de Vancouver a Vladivostok25, o trabalho da OSCE
possui três campos de atuação, os quais sejam: o político-militar; o econômico e
ambiental; e o respeito aos Direitos Humanos, a promoção das liberdades fundamentais,
democracia e legalidade. Suas atividades variam desde problemáticas a respeito da
transparência militar e o controle de armas, até situações como o desenvolvimento
econômico, assegurando o uso responsável de recursos naturais. A OSCE também lida
com ameaças transnacionais, tais como o cybersecurity e o combate ao terrorismo.
Destarte, os espaços de atuação da OSCE são diversos, sendo eles: a advertência
prévia, a prevenção de conflitos, o gerenciamento de crises, a reabilitação pós-conflitos,
a garantia aos direitos humanos, a democratização, a implementação de medidas para a
construção de confiança, o controle de armas, a diplomacia de prevenção, a utilização
de medidas para efetivar a segurança, o monitoramento de eleições, o treinamento
policial, a liberdade de imprensa, as atuações anti-tráfico, a proteção de minorias
nacionais, a garantia da segurança econômica e ambiental, a ação contra o terrorismo, o

24
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fortalecimento de institutos e instituições democráticas, e o monitoramento de fronteiras
para a construção de uma sociedade civil26.
Para alcançar os seus objetivos com efetividade, a OSCE conta com a
participação de três estruturas autônomas em seu corpo burocrático, com a missão de
assistir aos Estados participantes no monitoramento de seus compromissos firmados
perante a organização, e auxiliá-los a melhorarem seus índices nesse aspecto. Essas
instituições são o Escritório para Instituições Democráticas e Direitos Humanos
(EIDDH/OSCE), com sede em Varsóvia; o Alto Comissariado para Minorias Nacionais
(ACMN/OSCE), baseado na Haia; e a Representação sobre Liberdade da Mídia
(RLM/OSCE), localizado em Viena.
Ademais, faz-se mister frisar a atuação do EIDDH/OSCE, que, de acordo com o
Observatório

Internacional da Democracia, começa a se destacar

e atuar

independentemente dos interesses estatais. Ao assistir aos Estados na implementação de
compromissos políticos, principalmente por meio de visitas de campo e missões, trocas
de informações e programas de assistência técnica, o foco dessas instituições é voltado
para os cidadãos e suas garantias em termos de direitos humanos e fundamentais. Por
meio de uma série de diálogos, essas divisões institucionais mantêm a implementação
de decisões tomadas no seio da organização, garantindo a ocorrência de eleições de
maneira justa e clara, que os países-membros não tomem práticas que obstruam a
construção das liberdades de imprensa e expressão, e que minorias nacionais não sejam
discriminadas27.
Desta forma, a OSCE permanece como um relevante fórum para a resolução de
conflitos e restabelecimento da confiança entre seus participantes, com atuação em
conflitos como os travados entre a Geórgia e a Moldávia, a disputa sobre o território de
Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão, e os movimentos de independência da
Transnístria, Ossétia do Sul e Abecásia. Recentemente, a OSCE desempenha um papel
de destaque nas negociações de crise no leste da Ucrânia e nos territórios disputados
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pela Rússia, por meio de uma missão de monitoramento de fronteiras na bacia do
Donets28.
Em uma primeira perspectiva, denota-se que o poder de tomar decisões na
OSCE está concentrado nas mãos de instituições políticas como a Conferência de
Chefes de Estado, o Conselho Ministerial e o Conselho Permanente. Estas instituições
são compostas por representantes dos mais altos níveis políticos de todos os países
participantes, em que todas as decisões são tomadas por consenso, ou seja, todos devem
consentir com a medida a ser tomada pela organização para solucionar uma
problemática.
Como um corolário, os atos adotados por estes órgãos refletem diretamente os
interesses dos Estados, tornando difícil afirmar sobre a exequibilidade da OSCE
enquanto ente internacional encarregado pelo que é decidido por seus membros,
separadamente à atuação estatal. Ao mesmo tempo, ao passo que a OSCE não dispõe de
personalidade jurídica internacional, por não ser constituída através de um tratadofundador, esta não goza de direitos e deveres comuns às organizações internacionais,
bem como: a autorização para a abertura de contas bancárias, a capacidade de firmar
contratos de qualquer espécie ou apresentar-se perante um tribunal internacional como
litigante29.
Apesar de não dispor de tratado-fundador, a OSCE acaba por possuir um corpo
institucional tais quais diversas outras organizações internacionais, sede e staff
permanentes, recursos financeiros regulares e escritórios em campo. Segundo
Klabbers30, o alto nível de flexibilidade concernente à OSCE, sua estrutura
organizacional e regras procedimentais a caracterizam como uma organização soft law.
Portanto, a cobertura normativa da OSCE se estende a políticas coletivas de
instituições e organizações em que os Estados-membros pertencem e compartilham os
valores e objetivos da OSCE, apesar desta não dispor de poderes operativos sobre as
decisões ou ações de outras instituições. Tal fenômeno acabou por fortalecer a ordem
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multi-institucional da OSCE enquanto provedora legítima por meio de suas normas e
princípios31.

3. TÓPICO A: A REAÇÃO ESPANHOLA AO MOVIMENTO DE
INDEPENDÊNCIA DA CATALUNHA
A Catalunha constitui uma das 17 comunidades autônomas32 dentro da Espanha,
de acordo com a Constituição Espanhola de 1978, mas que almeja pela sua
independência há mais de 200 anos. Possui uma identidade cultural diferente do restante
do país, tendo governo (Generalitat – Executivo e Parlament – Legislativo), polícia e
idioma próprios. Essa região está localizada no nordeste espanhol e é formada por 4
províncias, quais sejam: Tarragona, Girona, Lérida e Barcelona, sendo esta última sua
capital.
Figura 1 – Mapa da Espanha com ênfase na Catalunha.

Fonte: DNotícias.pt. Disponível em: <http://www.dnoticias.pt/mundo/catalunha-e-tema-que-provocadesconforto-a-ue-DJ2092555> Acesso em: 26 mar. 2018.

Nesse sentido, a Espanha historicamente foi formada pela união de vários povos
distintos, cada qual com suas peculiaridades culturais, o que tornou este país pluriétnico
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sensível, considerado por muitos estudiosos um dos mais descentralizados da Europa.
Assim, como consequência desse fato, muitos não se veem como cidadãos espanhóis,
entre eles o povo basco33 e o catalão, por exemplo, embora o governo central realize
diversos esforços para manter este Estado unido, mostrando-se contra qualquer
movimento de secessão.
Quanto à Catalunha, o sentimento nacionalista é muito forte e está enraizado em
cada cidadão desta região, o que fez com que recentemente, desde o ano de 2006 até os
dias atuais, ressurgissem diversos movimentos para a independência da comunidade
autônoma catalã, sobretudo pelas políticas adotadas por parte do governo espanhol, as
quais serão explicadas no decorrer do guia de estudos.
Entretanto, o governo central, dentre outros motivos, fundamenta juridicamente
sua discordância quanto à independência catalã com base na sua atual Constituição
(1978), que aduz, logo em seu artigo 2º, que a nação espanhola é uma unidade
indissolúvel. Além disso, o art. 155 da mesma Carta permite que o governo intervenha
em uma de suas comunidades autônomas, podendo adotar as medidas necessárias para
obrigar aquelas a cumprir as obrigações que lhe são impostas pela Constituição ou
outras leis, ou para proteger o referido interesse geral da população. Ademais, perder a
região catalã representaria um desastre, principalmente econômico, àquele país, visto
que essa comunidade é uma das mais evoluídas industrialmente, contando com um dos
maiores PIBs34 da Espanha. Assim, por vezes, o governo espanhol agiu repressivamente
na tentativa de coibir o movimento, ocasionando episódios de violência.
Dessa forma, o presente tópico abordará a questão da independência da região da
Catalunha, trazendo recortes sobre os seus desdobramentos históricos e atuais. Este
guia, portanto, explicará, primeiramente, a evolução histórica desde a formação do
Estado espanhol e as consequências advindas com a Guerra Civil Espanhola, o
Franquismo, a promulgação da Constituição Espanhola de 1978 e o Estatuto de
33
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Autonomia da Catalunha de 2006. Em seguida mostrará como se deu o movimento de
independência da Catalunha e a posterior reação do governo espanhol. Por fim, será
apresentado como a OSCE – Organização para a Segurança e Cooperação na Europa –
pretende atuar para dirimir esse conflito.

3.1. Breve análise histórica
Para compreender o movimento de independência da Catalunha é crucial
conhecer a história da formação do Estado espanhol e os principais momentos políticos
pelos quais passou esse país. Do mesmo modo, entender um dos princípios mais
importantes do Direito Internacional, qual seja, o da autodeterminação dos povos, bem
como conceituar o que é um Estado, é de fundamental importância para o
desenvolvimento da temática.
O princípio da autodeterminação dos povos está inserido na Carta da ONU
(1945), assinada logo após a Segunda Guerra Mundial, em seu Capítulo I, artigo 1,
ponto 2, bem como no capítulo IX, artigo 5535:
Capítulo I
PROPÓSITOS E PRINCÍPIOS
Artigo 1
Os propósitos das Nações unidas são:
[...]
2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao
princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar
outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal;

Capítulo IX
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ECONÔMICA E SOCIAL
Artigo 55
Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às
relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao
princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as
Nações Unidas favorecerão:
a. níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e
desenvolvimento econômico e social;
b. a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e
conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e
c. o respeito universal e efetivo raça, sexo, língua ou religião.
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da

ONU.

Disponível

em:

Segundo Hepp36, pelo aludido princípio os povos têm o direito de se
autogovernar, assegurando aos Estados o direito de defesa de sua existência, bem como
o de se associar a outros Estados. Também nesse sentido, Akehurst37 aduz que os povos
que habitam determinado território têm o poder de decidir seu próprio estatuto jurídicopolítico, podendo formar seu próprio Estado ou se incorporar a outro.
Quanto ao Estado, foi por meio da Paz de Westfália (1648), o qual determinou o
fim da Guerra dos Trinta Anos, que ficou estabelecido os princípios que caracterizariam
o Estado, sendo considerado por muitos estudiosos o marco inicial do surgimento do
Direito Internacional Público como ciência autônoma.
Esse Tratado reconheceu a igualdade formal dos Estados, sendo o momento
histórico pelo qual surgiu um dos sujeitos mais importantes do Direito Internacional: o
Estado. Este possuiria as seguintes características na visão de Mazzuoli38:
O Estado nasceria, então, com a característica fundamental de possuir, como
elemento essencial de sua existência, uma base territorial sobre a qual se
assenta a sua massa demográfica de indivíduos. Posteriormente, passaria a ter
por elementos caracterizadores uma unidade política estabelecida no tempo e
no espaço, a existência de instituições permanentes impessoais, a condução
dos seus negócios por uma autoridade e a aceitação da ideia de que esta
autoridade conta com a lealdade substancial dos seus súditos. Esse tipo de
Estado, deu origem à chamada doutrina da soberania [...]

Neste contexto, segundo Paulo Bonavides39, Jean Bodin firmou o entendimento
que não existe Estado sem soberania, uma vez que esta constitui elemento essencial à
formação do Estado. Ao longo do tempo, seu conceito foi se transformando, tendo em
vistas as mudanças sociais ocorridas com o passar dos anos. Na época do Estado
moderno, por exemplo, em meio ao absolutismo, a soberania estava nas mãos do
Monarca, correspondendo a um poder absoluto, perpétuo e indivisível. Hoje, seu
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conceito é mais dinâmico e relativo, uma vez que há uma nova ordem mundial que
clama por uma integração dos Estados.
Portanto, o Estado deverá ser formado por indivíduos com sentimentos e
culturas semelhantes, localizados dentro de um determinado espaço geográfico, onde
poderá escolher a sua forma de governo, sendo lastreado pelo princípio da soberania, da
não-intervenção e da igualdade formal entre os Estados.
Assim, feitas as devidas considerações iniciais, os próximos itens irão mostrar
como se deu a formação e estruturação do território que hoje conhecemos como
Espanha, desde a sua formação até os dias atuais.

3.1.1. A Unificação e Formação da Espanha
Ao longo dos séculos XV a XVIII, entre a Idade Média e a Idade Moderna, a
Europa assistiu ao nascimento de diversos Estados Nacionais, entre eles a Espanha.
Entretanto, a história da formação deste país foi marcada pela união de reinos distintos,
com culturas diferentes entre si, o que gera até hoje conflitos internos nessa região.
Primeiramente, o território espanhol, assim como o português, está localizado
numa região conhecida como Península Ibérica, extremo oeste da Europa. Essa área,
que era composta por diversos reinos, foi invadida pelos árabes em meados do século
VIII pelo movimento de expansão da cultura muçulmana denominada “Jihad Islâmica”.
Dessa forma, a região centro-sul da Península passou a ser dominada pelos árabes,
enquanto que na região norte os reinos de Castela, Aragão, Navarra e Leão, junto com o
Condado de Barcelona, formavam a resistência cristã.
Posteriormente, no século XI, estes reinos do Norte se uniram para combater o
avanço do islã e reconquistar a região. Adiante, no século XII, houve a união do
Condado de Barcelona com o Reino de Aragão, fazendo com que os territórios catalães
fizessem parte da Coroa Aragonesa. Com o movimento cada vez mais forte, travaram
batalha com os muçulmanos que durou até o século XV, foi a chamada Guerra da
Reconquista.40
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Figura 2 – A presença árabe na Península Ibérica entre os Séculos XI e XII.

Fonte: McEVEDY, Colin. Atlas da história medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

No decorrer da guerra, a presença árabe foi extremamente reduzida naquela área.
Além disso, já no final do século XV, os reinos de Castela e Aragão se unificaram a
partir do casamento das suas coroas, fortalecendo ainda mais o lado cristão, expulsando,
ao final, os muçulmanos daquela região. Nas palavras de Carvalho41, “a Reconquista
auxiliou no processo de centralização da autoridade real, responsável pela organização
dos exércitos cristãos, e, ainda mais importante, na consolidação da identidade católica
por meio da luta contra os “infiéis”.
Essa união entre as coroas de Castela e Aragão, representados por Isabel e
Fernando II, respectivamente, foi crucial para a expulsão dos árabes da Península
Ibérica, bem como pelo desenvolvimento da economia da região, principalmente por
meio do comércio marítimo. Ademais, se uniram a outros reinos, expandindo o domínio
da região, formando a Espanha.

3.1.2. A Renaixença (Século XIX)
Durante boa parte do século XIX, houve na região catalã um movimento cultural
para resgatar os valores e símbolos da Catalunha, tais quais: a língua, a bandeira, a terra
e o nacionalismo catalão. Era a busca pelo renascimento (renaixença) da cultura catalã e
o início do Catalonismo42.

41
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Inspirado no romantismo e historicismo, os historiadores datam como marco
desse movimento o poema A Pátria, de Bonaventura Carles Aribau, em 1833. Adiante,
já no ano de 1841, Joaquim Rubió i Ors, escritor da região, declarou que a Espanha não
representava os catalães. Em 1859 foi fundado os Jocs Florals (Jogos Florais
Catalão)43, importantíssimo para o ressurgimento da língua catalã, uma vez que este
concurso de poesia só permitia poemas nesta língua.44
Politicamente, a Catalunha se tornava a região mais promissora da Espanha, com
um desenvolvimento industrial excepcional. Entretanto, ainda estava a mercê do poder
central de Madrid, uma vez que representavam a aristocracia agrária, e assim não
desenvolviam melhores condições para os industriais catalães, visto que a
industrialização prejudicava os interesses daqueles.
A partir disso, este movimento – Renaixença - representou uma reação política
da elite catalã, que defendia os interesses dos grandes industriais, em face das medidas
tomadas pelo governo central, que procurava favorecer os agrários, uma vez que havia
em Madri um acordo de revezamento no poder entre os partidos Liberal e Conservador,
os quais não procuravam adotar políticas públicas em consonância com os interesses da
burguesia industrial catalã. Desse modo, o Catalonismo foi ganhando força e perdura até
hoje.45

3.1.3. A Guerra Civil Espanhola (1936 – 1939)
Outro marco importante na história espanhola foi a Guerra Civil de 1936 a 1939.
Inicialmente, vale lembrar que no ano de 1929 estourou uma grande crise econômica quebra da bolsa de valores de Nova York - que afetou os países dependentes
economicamente dos Estados Unidos da América, entre eles a Espanha e boa parte da
Europa. Em 1931, a monarquia na Espanha foi dissolvida e, em seu lugar, foi instaurada
a Segunda República.
A partir disso, internamente este país passou a viver disputas políticas cada vez
mais fervorosas, uma vez que a Espanha voltou a ser uma República, e não somente
uma Monarquia. Dessa forma, os cidadãos podiam eleger seus representantes,
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determinando o rumo que queriam para a sua nação. Assim, na disputa pelo governo
espanhol estava de um lado a Frente Nacionalista, representados pelo exército, pela
Igreja e pelos grandes proprietários de terra; do outro, a Frente Popular era composta
pelos sindicalistas, camponeses e socialistas. Ademais, o socialismo representava um
“perigo” real para qualquer Estado que acabara de sair de um regime antidemocrático.
Ocorre que no ano de 1936 o partido de esquerda – a Frente Popular – venceu as
eleições. Entretanto, o partido derrotado, ou seja, a Frente Nacionalista, que contava
com o apoio fascista de Hitler e Mussolini, organizou um golpe de estado liderado pelo
General Francisco Franco.
O aludido golpe não obteve êxito, mas, a partir de então, se iniciou um dos
movimentos mais sangrentos da história mundial – fala-se em cerca de 400 mil
mortos46. Parte da Espanha passou a ser dominada pelas forças do exército e outra parte
ficou sob o comando republicano, que, para se defender, forneceu armas à população
para combater as tropas militares.
Tal fato é considerado um dos precursores da Segunda Guerra Mundial, visto ter
tido a participação das potências militares da época, uma vez que Itália e Alemanha
estavam apoiando os conservadores, e a União Soviética fornecia apoio aos
republicanos. Não era apenas uma guerra interna, era um conflito ideológico entre as
forças nazifascistas e o socialismo. Sobre esse momento Orwell47 destacou:
Seja lá como for, a guerra civil espanhola demonstrou que os nazistas sabiam
o que estavam fazendo, e seus oponentes não. A guerra foi empreendida em
baixo nível técnico, e sua estratégia principal era bastante simples. O lado
que tivesse armas seria o vencedor. Os nazistas e italianos deram armas a
seus amigos fascistas espanhóis, e as democracias ocidentais e os russos não
as deram aos que deveriam ter sido seus amigos. Assim foi que a República
espanhola caiu, tendo “recebido o que não fazia falta a república alguma”.

Ocorre que o apoio soviético não era tão forte quanto aos dos nazifascistas.
Ademais, em 1938 a União Soviética parou de fornecer armas e mantimentos aos
republicanos, o que significou o enfraquecimento destes. Com os seus opositores fracos,
as tropas de Franco avançaram, culminando, em 1939, na vitória dos conservadores
espanhóis, na tomada do poder e no início da ditadura militar conhecida como
Franquismo.
46
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3.1.4. O Franquismo (1939 – 1975)
Esse período, logo após a Guerra Civil Espanhola, ficou marcado pela ditadura
fascista48 do General Francisco Franco, daí se falar em Franquismo. Aconteceu, dessa
forma, no ano de 1939, a ascensão de Franco ao poder na Espanha.
Esse governo totalitário/autoritário era fortemente contrário a qualquer ideologia
de esquerda, notadamente o comunismo, uma vez que a Frente Nacionalista, partido que
Franco liderava durante a Guerra Civil, foi apoiada pela Alemanha nazista e Itália
fascista. Ainda, o discurso político nacionalista pregava a união do país, sendo contrário
a qualquer movimento separatista que existisse, coibindo estes movimentos com
repressão. Veleda49 assim descreveu:
Por sua vez, a base do regime franquista foi o “Nacional-Catolicismo” e o
anticomunismo, criando um imaginário místico de uma “cruzada” dirigida
pelo General Franco, que faria com que a Espanha resgatasse seu passado
imperial de glória e poder, restituindo-a ao seu lugar de direito dentro da
Europa. Os nomes de Isabel e Fernando, os reis católicos, foram bastante
lembrados como os promotores dessa “era de ouro” do país, primeiramente
com a expulsão dos muçulmanos e com as posteriores descobertas na
América. O discurso dos apologistas do Caudillo50 vinculava Franco ao
retorno desse período de prosperidade ou “idade de ouro”.

Assim, como Franco acreditava que todas as mazelas que aconteciam no mundo
ocidental, entre eles a Espanha, era culpa da democracia liberal, todos os aspectos
nacionais e sociais passaram a ser controlados pelo regime em vigor, especialmente pelo
partido fascista denominado Falange Espanhola e pelas Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista, por meio de uma série de organizações de enquadramento social. Passou a
Espanha, então, a ser uma democracia orgânica, uma espécie de pseudodemocracia, em
que o Parlamento estaria sujeito às vontades de seu ditador.
Como consequências desse período, houve forte repressão aos opositores do
governo ditatorial, onde estes – foram centenas de milhares - eram presos em prisões de
trabalho disciplinar, ou exilados, ou fuzilados e, ainda, alguns estão desaparecidos até
hoje. Ademais, podemos citar outros problemas decorrentes desse governo, tais como:
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racionamento de alimentos em razão da queda da produção agrícola e industrial;
limitação/danificação das redes de comunicação; queda do PIB nacional; e o crescente
desemprego51.
Entretanto, no decorrer dos anos sessenta, ocorreu uma fase que os historiadores
chamaram de desenvolvimentismo espanhol. Tal fase representou uma melhoria no
nível econômico espanhol, aumentando o poder de compra do cidadão, semelhante ao
Milagre Econômico brasileiro do governo militar. O governo da época, dessa forma,
como tinha uma política propagandista, divulgava que esse crescimento econômico
espanhol era em virtude das políticas adotadas pelo Franquismo.
Com a morte de Francisco Franco, em 1975, o regime totalitário se encerrou,
passando a Espanha por um período de transição democrática até 1977, quando ocorreu
a autodissolução das Cortes Franquistas.

3.1.5. A Constituição Espanhola (1978)
Após os períodos violentos e turbulentos comentados nos tópicos anteriores, a
Constituição atual da Espanha foi ratificada através de Referendo pelo povo espanhol
em 6 de dezembro de 1978, e sancionada pelo Rei no dia 29 de dezembro de 1978.52
Logo em seu primeiro artigo, a Constituição determina que a Espanha se
constitui em um Estado Social e Democrático de Direito, estabelecendo como forma
política a Monarquia Parlamentar. Adiante, estabeleceu Madri como capital do país, e
afirmou o castelhano como língua oficial, sendo as demais línguas - Catalão,
Valenciano, Vasco e Galego – oficiais dentro de cada comunidade autônoma de acordo
com seus estatutos.
Outro ponto é o estabelecimento de que a Espanha é um Estado Unitário
Descentralizado (Estado Regional Autonômico), conforme seu artigo 2º, que afirma que
a Constituição se fundamenta na unidade indissolúvel da Nação espanhola, pátria
comum e indivisível de todos os espanhóis, reconhecendo a autonomia, bem como a
solidariedade das nacionalidades e regiões que integram o país. Parte importante do
nosso estudo, a Constituição determinou a descentralização territorial, organizando o
território espanhol em municípios, províncias e Comunidades Autônomas. Estas últimas
51
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correspondem a 17 (dezessete), todas dotadas de autonomia, sendo a Catalunha uma
delas.
Cada comunidade autônoma tem seu próprio parlamento e representante do
governo, que coexistem com as organizações do Poder Central. Está estabelecido,
também, o sistema de três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Nesse sistema,
todos os cidadãos que forem maiores de dezoito anos têm o direito de votar, uma vez
que o povo representa a soberania nacional, de onde emanam os poderes do Estado,
conforme determina o artigo 1º53:
Artículo 1.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Nesse sentido, o povo elege os seus representantes nas Cortes (Senado e
Congresso dos Deputados). No Congresso, os representantes do povo elegem o
Presidente do Executivo. O Rei corresponde ao Chefe de Estado. Já o Poder Judiciário
será representado pelos juízes e pelo Conselho Geral do Poder Judicial. Há, ainda, o
Tribunal Constitucional Espanhol com o objetivo de proteger a Constituição e os
direitos e garantias fundamentais do povo.
Portanto, esses são os pontos básicos e centrais sobre a organização da Espanha
atualmente. A seguir o guia começará a entrar na questão Catalã em si, abordando sobre
toda a crise existente com relação ao movimento de independência da Catalunha.

3.1.6. O Estatuto de Autonomia da Catalunha de 2006
O Estatuto de Autonomia constitui a norma institucional básica da Comunidade
Autônoma, devendo respeitar a Constituição, sendo reconhecida pelo Estado, conforme
seu art. 14754:

53

Artigo 1.
1. A Espanha se constitui em um Estado social e democrático de Direito, que possui como valores
superiores de seu ordenamento jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político.
2. A soberania nacional pertence ao povo espanhol, de onde emanam os poderes do Estado.
3. A forma política do Estado espanhol é a Monarquia parlamentar.
54
Artigo 147.
1. Dentro dos termos da presente Constituição, os Estatutos serão a norma institucional básica de cada
Comunidade Autônoma e o Estado os reconhecerá e os amparará como parte integrante de seu
ordenamento jurídico.
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Artículo 147.
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la
norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

Ocorre que após a entrada em vigor da atual Constituição, a Catalunha elaborou
o seu Estatuto de Autonomia de 1979, que perdurou até o ano de 2006. Em 2005, houve
a aprovação no Parlamento da Catalunha do texto do seu novo Estatuto de Autonomia,
sendo, posteriormente, no ano de 2006, aprovado pelas Cortes Espanholas. Em seguida,
no mesmo ano, os cidadãos da Catalunha aprovaram o Estatuto por meio de Referendo,
entrando em vigor em agosto de 2006.
Por meio desse novo Estatuto, o governo catalão teria maiores poderes,
contrapondo com o que determinava a Constituição Espanhola – sete recursos de
inconstitucionalidade foram recebidos pelo Tribunal Constitucional - e dava a essa
Comunidade Autônoma o status de nação dentro da Espanha, declarando, logo em seu
preâmbulo55, que a Catalunha é uma nação.
Adiante, já em 2010, o Tribunal deu provimento à maioria dos recursos,
alterando boa parte do Estatuto, inclusive esse status, alterando seu preâmbulo e mais
27 artigos, sendo 14 artigos, ainda, declarados inconstitucionais. Logo houve diversas
manifestações políticas dentro da Catalunha, fortalecendo ainda mais o movimento de
independência da região.

3.2. O Movimento de Independência e a Reação do Governo
Espanhol

55

PREÁMBULO
La nación catalana ha ido construyéndose a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de
muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida.
Cataluña ha definido una lengua y una cultura, ha modelado un paisaje, ha acogido también otras lenguas
y otras manifestaciones culturales, se ha abierto siempre al intercambio generoso, ha construido un
sistema de derechos y libertades, se ha dotado de leyes propias y ha desarrollado un marco de convivencia
solidario que aspira a la justicia social [...]
Es por todo ello que este Estatuto establece que:
Primero. Cataluña es una nación.
PREÂMBULO
A nação catalã foi construída ao longo do tempo com as contribuições de energias de muitas gerações, de
muitas tradições e culturas, que encontraram nela uma terra de boas-vindas. A Catalunha definiu uma
língua e uma cultura, moldou uma paisagem, abraçou outras línguas e outras manifestações culturais,
esteve sempre aberta a trocas generosas, construiu um sistema de direitos e liberdades, dotou as suas
próprias leis e desenvolveu um quadro de convivência solidária que aspira à justiça social [...]
É por tudo isso que este Estatuto estabelece que:
Primeiro. A Catalunha é uma nação.
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O Nacionalismo catalão, conforme visto no tópico anterior, possui bases
históricas que datam desde o século XVII, e a partir do movimento da Renaixença. Não
obstante essas raízes históricas, bem como, a singularidade linguística e cultural
próprias da comunidade autônoma, a partir do século XXI, outros fatores
impulsionaram o Catalonismo. Dentre eles, destaca-se o déficit da balança fiscal da
Catalunha, que contribuía com impostos mais volumosos ao passo que recebia repasses
governamentais desproporcionalmente inferiores, se comparada com outras regiões56.
Essa situação se agravou com a crise internacional de 2008, período em que a
economia espanhola estava bastante fragilizada. À época, os catalães se sentiram
extremamente injustiçados e explorados, pois não bastasse as suas contribuições
financeiras, essa região autônoma – que constitui uma das mais ricas – quebrou
financeiramente, tendo que recorrer ao Fundo de Liquidez Autonômico, custeado,
ironicamente, por recursos dos próprios catalães57.
Além disso, o fato do País Basco – outra região autônoma da Espanha – possuir
liberdade para destinar seus tributos como desejar, enquanto que a Catalunha
obrigatoriamente deveria os repassar para o governo central, acirrou ainda mais as
tensões58. Diante deste quadro, no qual os catalães sentiam que apoiavam
financeiramente em excesso a Espanha, o movimento se voltou em peso para pautas
políticas.
Nas palavras de Tavares (2017), “hoje, o nacionalismo catalão foca na ideia de
autodeterminação dos povos e seu maior objetivo é a constituição de um Estado catalão
soberano”59. Nesse prisma, observa-se que a mera autonomia já não é mais suficiente
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para os catalães, que não possuem o sentimento de pertencimento em relação à Espanha.

3.2.1. As Primeiras Manifestações Políticas (2012) e a Declaração
de Soberania (2013)
Em meados de setembro de 2012, aproximadamente dois milhões de pessoas,
segundo os organizadores, foram às ruas marchar em prol da independência, ocasião
que foi considerada a maior manifestação separatista já realizada na Espanha60.
Contudo, mesmo diante da grandeza do evento, o Governo, pessoalizado na figura do
Presidente Mariano Rajoy, se negou a renegociar o pacto fiscal da Catalunha, por
entender que seria contrário à Constituição. Diante dessa resposta, Artur Mas, líder da
Convergência e União (CiU)61 e presidente da Generalitat62, convocou eleições
antecipadas e, se bem-sucedido, prometeu realizar um Referendo de Autodeterminação.
A CiU não obteve um resultado tão favorável, em comparação com as eleições
anteriores, enquanto que a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), partido
declaradamente pró-independência praticamente dobrou o número de deputados eleitos.
Devido à frustração nas urnas, a CiU aliou-se a ERC, consolidando uma política
soberanista, isto é, pautada no direito de autodeterminação da Catalunha63.
Após as eleições, o recém-empossado Parlament da Catalunha aprovou a
Declaração de Soberania e do Direito de Decidir do Povo da Catalunha, de caráter não
vinculativo, cujo teor conferia aos catalães o direito de decidir sobre seu futuro político.
Nesse contexto, é importante perceber que a CiU e a ERC redigiram o texto legal sem
referenciar à criação de um Estado Catalão independente, apenas o proclamaram como
soberano para conferir a população a legitimidade democrática para tomada de decisões
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políticas. Em outras palavras, a redação da Declaração foi pensada de maneira a
conseguir apoio dos grupos favoráveis à consulta, mas contrários ao separatismo64.

3.2.1.1. A Primeira Reação do Governo Espanhol: aspectos
constitucionais (2013)
No âmbito político, Mariano Rajoy nega a celebração de uma consulta popular
na Catalunha, por meio de uma carta-resposta endereçada a Mas65. No texto, o
presidente se mostrou aberto ao diálogo – em que haja lealdade institucional e respeito
ao marco jurídico – sem data de expiração. Por fim, reafirmou a importância da
Catalunha e arrematou que “juntos ganhamos todos e separados todos perdemos”.
Já no âmbito judicial, a Advocacia do Estado, em nome do Governo Central,
ingressou com uma ação judicial no Tribunal Constitucional por considerar a
Declaração um afronte às disposições constitucionais. Sob esta perspectiva, em 8 de
maio de 2013, o Tribunal suspendeu cautelarmente a validade do referido texto em face
do artigo 16166 da Constituição Espanhola67.
Inconformado, o Parlament recorreu da decisão alegando, primeiramente, que o
texto não possuía alcance jurídico, apenas político, posto que era derivado do exercício
da liberdade de expressão e do pluralismo político68. Nesse sentido, a argumentação
desenvolvida nas alegações se fundou sobre os seguintes pontos: (I) visto que o texto
tem caráter meramente político, não deveria estar sendo discutido nesse seara e (II) a
suspensão feriria os princípios democráticos e esvaziaria o exercício da função
parlamentarista.
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Posteriormente, em 25 de março de 2014, o Tribunal Constitucional, via
sentença69, considerou inconstitucional a soberania conferida pelo documento e
reconheceu que o “direito a decidir” dos cidadãos da Catalunha subsiste. Apesar de
aparentemente contraditório, o entendimento do Tribunal foi de que a Catalunha de fato
possui o direito de realizar Referendos, desde que o faça respeitando a legalidade e a
parcela de soberania concedida nos limites constitucionais.
Entretanto, antes da referida sentença ter sido proferida, o processo para
concretizar o “direito a decidir” – até então respaldado na Declaração – tomava forma
ainda que o Tribunal houvesse determinado a sua suspensão, conforme abordaremos no
tópico a seguir.

3.2.2. O Processo para realizar a Consulta (2013)
A presidenta do Parlament, Núria de Gispert afirmou, após a suspensão da
Declaração pelo Tribunal, que o texto continuaria vigente, pois se trataria de um
documento político, sem efeitos jurídicos. Nesse sentido, argumentou ainda que a
declaração “Não implica na independência nem tampouco na criação de um Estado
próprio, apenas declara a soberania do povo catalão para realizar uma consulta”70.
Corroborando com a opinião da parlamentar, em abril de 2013, a Generalitat
começou a ocupar-se com os preparativos. Foi instituída a Comissão Parlamentaria
sobre o Direito a decidir, responsável por redigir a Lei de Consultas de Catalunha,
instrumento legal sobre o qual se fundamentaria a realização do Referendo.
A lei em questão se fundamenta sobre o preconizado pelo artigo 12271do
Estatuto de Autonomia, o qual outorga ao Governo Catalão a competência exclusiva
para realização de consultas populares. Entretanto, esse mesmo dispositivo elege, como
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única exceção, as consultas realizadas por meio de referendos, cuja efetivação depende
de uma autorização por parte do Estado Espanhol72.
Em virtude disso, a estratégia adotada pelo Governo Catalão para celebrar a
consulta – e burlar o Tribunal Constitucional – se embasou em uma questão
fundamentalmente semântica, onde se diferenciou um referendo de uma consulta73. Já
que a modalidade de referendo era a constitucionalmente proibida, a lei tinha como
escopo tutelar consultas que também fossem de natureza política, mas cujo público não
se restringiria aos eleitores, como ocorre num referendo.
Por fim, como fruto da união entre o CiU e o ERC, em dezembro de 2013, Artur
Mas convocou a referendo para 9 de novembro de 2014. Na oportunidade, seriam feitas
as seguintes perguntas: “Quer que a Catalunha seja um Estado?” e “Em caso afirmativo,
quer que esse Estado seja independente?”

3.2.2.1.

As

Reações

do

Governo

Espanhol

(2013-2014):

Pronunciamentos de Madrid e a Sentença do Tribunal Constitucional
sobre a Declaração de Soberania
Logo após o anúncio da data, a oposição socialista catalã e o Governo espanhol
se manifestaram contra a realização da consulta sobre a independência. Segundo o
Presidente do Governo Espanhol, Mariano Rajoy, a iniciativa seria claramente
inconstitucional e não será permitida74. Para os socialistas, a solução viável seria atribuir
à Catalunha o status de Estado federal, ao invés de região autônoma, por meio de uma
reforma legislativa75.
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Ademais, salienta-se também que a Sentença sobre a Declaração de Soberania
(abordada no ponto 3.2.1.1.), na qual a Corte, de forma unânime, acatou parcialmente o
recurso do Governo Espanhol, também foi só proferida após a divulgação da data do
Referendo. Além de considerar que a “Catalunha não é soberana, mas pode aspirar a
ser”76, os magistrados concluíram que a referida declaração é suscetível de produzir
efeitos jurídicos.

3.2.3. O Referendo de Autodeterminação (2014)
Não obstante as repressões do Governo Espanhol, em 19 de setembro de 2014, a
Lei de Consultas foi aprovada pelo Parlament e se tornou um verdadeiro divisor de
águas da opinião pública, pois ao passo que alguns a viam como uma fraude à
legislação, outros a viam como instrumento para concretização da democracia e da
cidadania77.
No dia 27 de setembro de 2014, a Corte Constitucional determinou a suspensão
da consulta, fato que será minuciado no subtópico a seguir. Entretanto, diante dessa
situação, novamente, adianta-se que a Generalitat resolveu por prosseguir com a
votação, sem sequer alterar as perguntas que seriam feitas, justificando que agora, não
possuiria mais o caráter vinculativo, sendo diferente dos moldes pretendidos
anteriormente.
Ressalta-se que esta iniciativa, encabeçada por Artur Mas, possui três grandes
dificuldades. A primeira se refere à questão da legalidade, naturalmente; a segunda se
refere à provável falta de legitimidade internacional, que Mas desejava obter e, por fim,
a terceira se refere à crescente falta de apoio dos partidos pró-independência, que não
concordavam integralmente com essa abordagem78.
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Apesar das diligências judiciais contra a votação, em 9 de novembro de 2014, foi
realizada a consulta popular simbólica sobre o futuro político da Catalunha. Na ocasião,
1.897.274 pessoas, isto é, 80% dos votos, responderam sim a ambas as perguntas
feitas79.
Porém, ressalta-se que somente 2,3 milhões – dos 6,3 milhões de eleitores –
compareceram às urnas. Tamanha abstenção se justifica principalmente na falta de
reconhecimento do evento, que corroborou para que a sua eficácia se tornasse duvidosa.
Além desse motivo, levantou-se também a hipótese de que muitos eleitores
permaneceram confusos e não decidiram como votar, resolvendo se abster. De qualquer
forma, como apenas um terço da população, aproximadamente, compareceu às urnas,
pode-se considerar que a consulta não foi muito bem-sucedida. Nas palavras de
Romão80:
Em termos práticos, é difícil considerar que o independentismo
catalão tenha ganho algo com esta tentativa de referendo, tornando-se
claro que desperdiçou um instrumento de pressão que parecia ter mais
valor enquanto mera hipótese ou ameaça do que depois de
materializado.

Por outro lado, apesar de representaram um pouco mais de um terço da
população catalã, proporcionalmente falando, o Governo Espanhol não poderá
desconsiderar a questão separatista como algo diferente de uma ameaça cada vez mais
concreta. Ora, considerando a quantidade de votos, bem como o precedente escocês
(ainda que este tenha tido um fim favorável à Madrid), pode-se dizer que o movimento
ascende progressivamente no contexto europeu.
Para Nardelli81, “Madrid não será capaz de se esconder sob o véu constitucional
durante muito tempo. A menos que uma solução e um acordo sejam pactuados entre os
governos espanhol e catalão, um referendo de independência não é uma questão de ‘se’,
mas ‘quando’”. Sob esta mesma linha de raciocínio, Mas considerou a votação como
um sucesso, que deverá trilhar o caminho para um Referendo formal. Em suma, concluise que a Consulta de 2014 foi favorável aos dois polos políticos.
79
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3.2.3.1. A Reação Espanhola: Os Recursos de Inconstitucionalidade
(2014-2015)
Em setembro de 2014, ao passo que Artur Mas firmou o decreto convocando a
consulta para 9 de novembro, a vice-presidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciou
que o governo havia interposto um recurso de inconstitucionalidade ao Tribunal
Constitucional referente à Lei de Consultas (abordada no tópico 3.2.2) e a este Decreto.
No mesmo dia, o Tribunal Constitucional admitiu os trâmites e suspendeu
cautelarmente as duas normas e, consequentemente, a própria votação.
Conforme visto no tópico anterior, o Governo Catalão prosseguiu arguindo que
realizaria então, um outro tipo de consulta, cuja não teria caráter vinculativo. Contudo,
apenas

em

fevereiro

de

2015,

o

Tribunal

Constitucional

declarou

como

inconstitucionais tanto a lei como o Referendo 9N, assim apelidado em função da data
em que foi realizado. Na Sentença, os magistrados entenderam que alguns artigos da lei
estariam regulando um referendo e, consequentemente, invadindo a competência do
Estado Central82.
Quanto à consulta popular, Mariano Rajoy considerou-a como uma propaganda
política a serviço de Artur Mas, cuja serventia se resumiu a exacerbar a divisão entre os
catalães83. Ademais, o governo esclareceu que como não reconhece a validade dos
resultados, devido à falta de um controle oficial sobre o número de votantes. Por fim, as
únicas reações do Estado Espanhol foram os processos supracitados. Em termos
políticos, não se registrou qualquer predisposição de Madrid a negociar com o Governo
Catalão84.

82

Para mais informações acerca da Sentença, acessar este link. ESPANHA. Tribunal Constitucional.
Recurso
de
inconstitucionalidade
núm.
5829-2014.
Disponível
em:
<https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2015_015/2014-05829STC.pdf>.
Acesso em: 11 mar. 2018.
83
CARTA CAPITAL. Mais de 80% apoiam independência da Catalunha. Disponível em:
<https://www.cartacapital.com.br/internacional/mais-de-80-apoiam-independencia-da-catalunha5790.html>. Acesso em: 21 mar. 2018.
84
ROMÃO, Filipe Vasconcelos. Catalunha: o fracasso da estratégia independentista. Disponível em:
<http://janusonline.pt/images/anuario2015/2.3_FilipeRomao_Catalunha.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2018.

38

3.2.4. As Eleições Plebiscitárias (2015)
Uma vez que qualquer possibilidade de realização do referendo restou frustrada,
Mas antecipou as eleições autonômicas, que escolhem os deputados que irão compor o
Parlamento, para o dia 27 de setembro, conferindo-lhes um caráter plebiscitário.
O resultado não é uniforme. Ao passo que coligação “Junts Pel Sí” – formada a
partir da união entre os partidos independentistas Convergência Democrática da
Catalunha (CDC) e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) – conquista a maioria
dos assentos no Parlamento, junto a Candidatura da Unidade Popular (CUP), os
partidos anti-separatistas foram os mais votados no plebiscito.
Em outras palavras, por um lado, entende-se, a partir da quantidade de votos, o
desejo da maioria dos catalães em continuar sendo uma região autônoma. Prova disso é
que o Ciudadanos, partido antisseparatista, conseguiu o melhor resultado de sua
história: ocupava 9 cadeiras no Parlamento e passou a ocupar 25, tornando-se o
principal partido de oposição85.
Entretanto, simultaneamente, os independentistas foram bem-sucedidos na
eleição por conquistarem mais assentos. Tal situação acontece tendo em vista que as
eleições são proporcionais à região. Em suma, o que ocorreu foi que mais regiões com
menos eleitores votaram a favor dos partidos separatistas, conferindo-lhes também a
vitória. Em suma, os resultados da eleição foram positivos tanto para aqueles que são a
favor ou contra a independência catalã, a depender da perspectiva adotada86.
Tendo em vista a vitória “material” dos independentistas, é importante relatar
que estes últimos, haviam acordado entre si que se juntos somassem a metade mais um
das cadeiras, iniciariam um plano de secessão unilateral de 18 meses, que culminaria
com a separação da Catalunha em abril de 2017.
Assim, ainda em 2015, o Parlamento da Catalunha aprovou, por 72 votos a favor
e 63 contra, a Declaração que iniciaria o processo de independência, submetido pelo
85
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Junt pel Sí e a CUP (BBC, 2015). Nessa perspectiva, a oposição, composta pelos
partidos Ciudadanos, PSC e PP, interpuseram recursos. Entretanto, diferentemente do
que foi proposto pela Espanha, como veremos a seguir, estes restaram rejeitados87.

3.2.4.1. A Reação Espanhola: Diálogo e novos recursos ao Tribunal
Constitucional
Ainda que a maioria dos votos tenha sido contrário a independência, é fato que
uma maioria expressiva, que quase se equipara à metade, deseja a independência. Uma
vez que o Governo Central não poderia ignorar tais fatos, após o resultado das eleições,
o presidente Rajoy, se mostrou disposto ao diálogo, sem, contudo, sugerir medidas a
serem adotadas.
No que se refere ao Plano de Ruptura com a Espanha – corporificado na
Declaração aprovada pelos partidos independentistas – Mariano Rajoy classificou-a
como uma “mera provocação que não terá nenhum efeito”88. Ademais, o Governo
também recorreu ao Tribunal Constitucional, como de praxe. Em um dos
pronunciamentos mais rápidos, em dezembro de 2015, o Tribunal declarou a
inconstitucionalidade da Declaração, por unanimidade, na Nota Informativa 93-201589.
Atribui-se a rapidez do julgamento ao desejo dos magistrados de que a decisão não
interfira na campanha eleitoral90.
Ademais, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC), indiciou Artur
Mas, Joana Ortega e Irene Rigau – ex-vice-presidente do Governo e a conselheira de
Ensino, respectivamente – por desobediência, prevaricação, obstrução da justiça e
87
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malversação, em função da consulta independentista celebrada em 2014. A sentença
deste caso, só foi proferida em março de 2017, portanto, só será examinada em um
subtópico posterior.

3.2.5. O Referendo e a Declaração de Independência (2016-2017)
Logo no início de 2016, em um arranjo político entre a CUP e o Junts pel Sí, o
projeto independentista deixa de se concentrar em Artur Mas e fica a cargo de Carles
Puigdemont, nomeado novo primeiro-ministro catalão.
Em contraposição a agenda independentista, em março de 2017, ocorreram
passeatas contra esses atos políticos. Na ocasião, cerca de 15 mil manifestantes pediam
pelo fim do ‘golpe separatista’91. Sob esta perspectiva, é possível constatar que mesmo
com a polarização política, internamente os catalães não possuem uma opinião política
uníssona.
Figura 3 – Manifestação contra as iniciativas independentistas.

FONTE: Disponível em: <https://mobile.twitter.com/jesusgbueno/status/843422733459492864> Acesso
em: 28 abr. 2018.

Almejando o processo separatista, em junho de 2017, foi anunciada
oficialmente a data para outro Referendo sobre a independência da Catalunha: 01 de
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outubro. Na ocasião, Puigdemont afirmou que a pergunta a ser feita será “Quer que a
Catalunha seja um Estado independente em forma de República?” da qual os eleitores,
novamente, só poderiam responder sim ou não. A partir disso, as condutas em prol da
separação foram impulsionadas.
Trilhando a execução do Referendo, em 6 de setembro, os partidos
independentistas aprovaram, sorrateiramente, um decreto que permitiria a celebração de
um Referendo de Autodeterminação. Ademais, apesar de o Tribunal Constitucional ter
determinado à suspensão da lei dois dias depois após a sua aprovação, o governo
Catalão insiste na realização.
Não obstante as ações das autoridades espanholas – que são objeto de análise do
próximo tópico – o Referendo foi realizado, obtendo como resultado um percentual de
92,01% dos votos a favor da independência. Em função deste resultado, no dia 10 de
outubro de 2017, Carles Puigdemont declarou unilateralmente a independência do
Estado, mas pediu ao Parlamento catalão para suspender seus efeitos temporariamente,
na esperança de um diálogo com Madri.
Em face da ambiguidade, o Governo Central exigiu que Puigdemont
esclarecesse a situação atual da Catalunha, sob pena de aplicação do artigo 155 da
Constituição Espanhola. Este dispositivo confere ao poder central a capacidade de
intervir no seio de uma comunidade autônoma caso esta não esteja cumprindo com suas
obrigações constitucionais92.
Dezessete dias depois, Rajoy solicitou ao Senado a aplicação do referido artigo,
a fim de encerrar “um processo continuado de decisões antidemocráticas” e, ainda, para
consolidar a autonomia, não suspendê-la93. Entretanto, instantes antes da aprovação, o
Parlamento catalão já havia declarado a independência da região depois de uma votação
secreta da qual a oposição não tomou parte94.
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Ainda que o Parlament tenha aprovado uma resolução que tornaria a Catalunha
em uma República, Rajoy destituiu o Governo catalão, dissolveu o Parlamento e
convocou novas eleições95. Ademais, Carles Puigdemont, incriminado por rebelião,
fraude e sedição, refugiou-se em Bruxelas, temendo a “politização da justiça
espanhola”96.

3.2.5.1. A Reação Espanhola: Repressão Policial e Aplicação do art.
155
À época do referendo, o Governo Espanhol se opôs fortemente à sua realização.
Diante disso, entrou com uma ação no Tribunal Constitucional pleiteando a anulação da
lei. No âmbito judicial, inicialmente suspendeu-se a lei do Referendo e, posteriormente,
reconheceu-se que desafia os dispositivos constitucionais.
Entretanto, desta vez, a reação da Espanha transpassou a seara judicial,
tornando-se mais truculenta com o acirrar da disputa política. Inicialmente, o Governo
Executivo toma diversas providências para frustrar a votação. Destaca-se a atuação
policial, que apreendeu milhões de boletins de voto, impediu o envio de convocações,
fechou os sites sobre o Referendo e tentou ainda apreender as urnas que a
viabilizariam97.
No dia do Referendo, a repressão policial se torna intensa. Na data, pelo menos
800 pessoas ficaram feridas no confronto com as forças armadas, o que motivou um
pronunciamento da União Europeia, que reconheceu a ilegalidade do referendo e
condenou à violência policial98.
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Figura 4 – Truculência policial na Espanha.
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Acesso em 28 abr. 2018.

No que se referem aos últimos acontecimentos relatados, o Governo Espanhol
recorreu ao Tribunal Constitucional para a anulação da Declaração Unilateral de
Independência, pois entendeu que a Catalunha não possui soberania para tal. Ademais, o
Tribunal também proibiu o ex-presidente Puigdemont de se candidatar à distância99. Por
fim, em 2017, o TSJC, condenou Artur Mas e as outras duas acusadas – por
desobedecer ao Tribunal Constitucional e realizar a consulta sobre a independência – a
dois anos de inabilitação e ao pagamento de multas100.

3.3 A atuação da OSCE na questão da Catalunha

A OSCE, como já abordado anteriormente, é a maior organização de segurança
no mundo, englobando as dimensões político-militares, ambientais, econômicas e
humanas. Dessa forma, procura abordar questões, tais quais: controle de armas,
99
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terrorismo, boa governança, segurança energética, democracia, prevenção e resolução
de conflitos, liberdade dos meios de comunicação e das minorias nacionais.101
Recentemente, vimos que em um Referendo popular realizado no início de
outubro de 2017, a população catalã votou pela independência da Catalunha, em que
cerca de 90% (noventa por cento) dos votos foram a favor. Diante desse resultado,
Carles Puigdemont, então presidente dessa comunidade autônoma, declarou a República
Catalã independente em 27 de outubro de 2017.
Em resposta a essas ações, o Governo espanhol reagiu violentamente às
manifestações pela independência, usando a força policial, bem como medidas políticas
repressivas, já vistas alhures, fundamentando essas atitudes no polêmico art. 155 da
Constituição Espanhola.
Dentro desse cenário instável, a OSCE deve instituir uma rede de operações no
local, atuando conjuntamente com o seu Centro para a Prevenção de Conflitos, para
buscar o diálogo e a mediação entre as autoridades espanholas e catalãs, de forma a
preservar a democracia e os direitos humanos, sobretudo das minorias.
Dessa forma, por meio da democracia preventiva, deverá enviar equipes de
observadores à Espanha, principalmente na região catalã, para analisar as questões
envolvidas nesse litígio. Vislumbrará, assim, garantir a paz e a segurança interna,
evitando que um conflito ainda maior se instaure, primando por reduzir as tensões entre
as partes envolvidas.
Portanto, a OSCE irá atuar com o intuito de prevenir e resolver o conflito
existente entre a Espanha e a Catalunha, reunindo seus membros na busca de encontrar
um melhor diálogo para essa questão interna, de forma que as lideranças encontrem a
solução ideal, respeitando, assim, a democracia, os direitos humanos, e as garantias
fundamentais da liberdade de expressão, da liberdade de reunião e da dignidade da
pessoa humana.
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INTERNACIONAL
O cenário político instaurado no mundo Ocidental entre os séculos XVII e XX,
orientou-se de modo a propiciar o surgimento de diversos movimentos ideológicos
conflitantes, como o capitalismo, o socialismo e o fascismo. Essencialmente antagônico
em relação aos outros, o regime fascista se baseava na brutalidade e investia no caráter
violento da natureza humana. Tal doutrina ganhou visibilidade no panorama caótico
estabelecido no pós-guerra, e, em menos de 20 anos de existência, já se constituía
enquanto princípio fundamental de múltiplos governos totalitários mundo afora (como
Espanha, Portugal, Itália, entre outros).
Hoje em dia, é notória a carga semântica pejorativa atribuída ao termo “fascismo”.
A própria definição do vocábulo abarca uma série de ideais atualmente considerados
reprováveis. O fascismo, no senso comum atual, se reduz a um adjetivo imputado aos
inimigos políticos ou, de maneira geral, qualquer pessoa que possua uma posição
ideológica diversa.
Para além das especulações, o fascismo é um sistema de governo iniciado na Itália
na década de 1920 e que se estendeu para o resto do mundo nos anos posteriores, até
vivenciar seu “fim” na década de 1940. É natural ouvir que a última vez que as pessoas
realmente se preocuparam com o fascismo foi durante a Segunda Guerra Mundial102.
Isso se dá devido ao boicote associado ao regime que, como tal, não conseguiu
consagrar grandes teóricos103, nem escritos mundialmente reconhecidos. No entanto, é
inegável a influência e reconhecimento desse movimento no período supracitado.
Atualmente, as características típicas de um discurso fascista ainda ressoam nas
vozes de líderes emblemáticos, sempre trazendo à tona traços marcantes do século XX e
que permanecem nos dias atuais, de maneira arraigada e tão naturalizada que, por vezes,
se torna invisível. Com base nisso, o presente trabalho busca analisar o lugar de fala do
fascismo na sociedade atual, relembrando as implicações desse regime político e
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salientando a influência dele na conjuntura que se estabeleceu no século passado e
perdura até os dias de hoje.

4.1 Contexto Histórico
Antes de analisar as intervenções fascistas que, numa perspectiva recente, vêm
se propagando pelas mais diversas linhas de desenvolvimento social, convém esboçar
uma breve reconstrução histórica do termo, para uma melhor apreensão da dimensão
por ele abarcada. A palavra fascismo deriva do italiano “fascio” (que significa “feixe”),
que, por sua vez, tem origem no latim “fasces”, nome dado a um machado cercado por
hastes de madeira, símbolo de poder na Roma Antiga. Em essência, o vocábulo
fascismo significaria, então, um conjunto de pessoas amarradas pelo Estado para formar
uma unidade suficientemente forte e coesa104.
Essas noções são, também, abordadas pela Enciclopédia Italiana, que traz
algumas definições, dentre elas, a de Estado:

A nação como um estado é uma realidade ética que existe e vive à medida
que ela se desenvolve. Sua prisão é a morte dele. Portanto, o Estado não é
apenas a autoridade que governa e dá forma à vontade do indivíduo, mas
também o poder que afirma sua vontade no exterior, tornando-o reconhecido
e respeitado, isto é, demonstrando com ele a universalidade em todas as
determinações necessárias do seu desenvolvimento105.106

A historiografia delimita os anos entre 1922 a 1943 como o marco inicial e final,
respectivamente, do fascismo no mundo. No entanto, não é possível estabelecer um
“fim” propriamente dito. O fascismo, tal qual toda ideologia, nunca acaba de fato, e,
mesmo depois do apogeu vivenciado no pós-guerra, ainda subsiste em pequenos (ou
grandes) grupos revolucionários que veem nas características fascistas uma boa forma
de orientação mundial. Em outra mão, também é necessário frisar a falta de precisão no
“marco inicial”, considerando que esse movimento se inicia muito antes de ser posto em
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definições, a semente dele é plantada com o advento do Renascimento e regada por cada
novo regime desenvolvido no período posterior a isso.

4.1.1. Contraposições entre Capitalismo e Socialismo
No ínterim firmado entre os séculos XVII e XX, diversos foram os movimentos
políticos, culturais e econômicos que contribuíram para a reformulação dos modelos
sociais então vigentes. As marchas, protestos, revoltas e revoluções foram os
responsáveis por quebrar os preceitos do Antigo Regime, dando novas perspectivas a
um mundo tão marcado por modelos estamentários e paradigmáticos. E foi nesse
contexto de inovação que surgiram vários movimentos políticos antagônicos, todos
muito conflitantes em relação às maneiras de reordenamento da sociedade.
Sobre isso, disserta idealizador e implementador primário do regime fascista,
Benito Mussolini:
(...) partindo da circunstância em que uma ideologia é tão boa quanto a
próxima, isto é, que todas são meras ficções, o relativista moderno infere que
todo mundo tem o direito de criar sua própria ideologia e pô-la em prática
107
com toda a energia possível.

No começo do século XVII, o capitalismo mercantil era o sistema econômico
que regia as relações de consumo europeias. Essa ideologia tinha como características o
lucro, acúmulo de riquezas, expansão comercial e controle das formas de produção.
Surgido na Europa na transição entre Idade Média e Idade Moderna, esse regime teve
como marco inicial o renascimento e a consequente ascensão de um novo grupo social:
os burgueses. Indignada com os modelos de governo absolutistas e com as camadas
hierárquicas neles enraizadas, a burguesia encabeçou diversas revoluções108 (como a
Puritana de 1640, a Gloriosa de 1688 e a Francesa de 1789) para derrubar os sistemas
despóticos e a exclusão classista propiciada por eles.
Junto ao ruir das estruturas sociais seculares, desenvolveu-se um forte
sentimento de liberdade advindo das massas que, constantemente subjugadas, viam nas
propostas iluministas109 uma perspectiva de mudança. Cativados pelo hedonismo
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pulsante nas linhas dos recém-firmados acordos de direito (como a Declaração de
Direitos110 e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão111), a população também
foi às ruas lutar contra os regimes absolutistas, e, logo após as revoluções, se viram
novamente marginalizados, mas agora por uma nova elite burguesa que visava, acima
de tudo, o lucro e o pleno desenvolvimento das linhas de produção.
Nesse ponto da História, o homem perdeu seu caráter humano e se transformou
em uma máquina que deveria, unicamente, servir ao sistema, corroborando, de maneira
mecânica, para o bom funcionamento da sociedade da época. Os donos das fábricas
aumentaram a margem de lucro diminuindo as condições de trabalho nas fábricas, de
modo que, a insalubridade dos ambientes, os salários irrisórios, as mortes motivadas
pelo descaso trabalhista, a escravidão infantil e a total falta de garantias individuais
atingiram níveis nunca anteriormente vistos, culminando na primeira Revolução
Industrial112. As indústrias se espalharam por todos os lugares da Europa e a população
passou a enfrentar problemas relacionados à garantia de condições mínimas de trabalho.
E isso gerou revoltas. Silenciosas ou não, as formas de protesto contra essa
conjuntura capitalista (que desde o primeiro momento foi negligente com relação aos
trabalhadores) foram as mais diversas, incluindo passeatas, greves, discursos
acalorados113 e, sobretudo, a criação de um novo movimento político, denominado
socialismo. Dentro das proposições desse regime econômico-social estava a extinção da
propriedade privada e dos meios de produção, bem como a tomada do poder estatal pelo
proletariado e a divisão igualitária de bens.
Os percussores dessa corrente de pensamento foram Saint-Simon, Charles
Fourier, Lois Blanc e Robert Owen, e eles iniciaram seus estudos desenvolvendo o
chamado Socialismo Utópico. Essa corrente socialista, elaborada no início do século
advindos da tradição medieval. Além disso, os pensadores adeptos dessa linha ideológica eram contra as
formas de absolutismo e os privilégios cedidos à nobreza e ao clero.
110
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XIX, era pautada na mudança social por meio da tomada de consciência das classes
dominantes e na consequente redistribuição de renda entre todos os indivíduos. De
maneira utópica, esse modelo socialista acreditava numa sociedade mais justa e
igualitária, entretanto, não especificava as diretrizes para conseguir isso, de modo que
pouca era a aplicabilidade do socialismo nesse período.
Foi nos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels que esse cenário sofreu
alterações. Através de uma análise crítica do capitalismo, esses sociólogos lançaram o
Manifesto do Partido Comunista, que exibia um “novo” socialismo (o científico) e a
perfeita planificação para uma revolução proletária. Para essa doutrina, o capitalismo
consistia numa junção de explorados e exploradores e, para sair dessa dicotomia, uma
luta de classes seria necessária. Apenas estudando o capitalismo e conhecendo suas leis
haveria a possibilidade de substituição de modelo político e econômico (embora os
marxistas acreditassem que, mesmo esse estágio, seria difícil de alcançar).
Outros conceitos também abordados dentro da teoria foram: materialismo
histórico e dialético114 e mais-valia115. Além disso, é importante frisar o caráter
transitório atrelado ao regime socialista. Numa perspectiva científica, o socialismo seria
apenas um estágio antes de total substituição do capitalismo, a essa última fase se dá o
nome de comunismo. Nessa etapa final, todos os trabalhadores seriam iguais e não
haveria necessidade de um ente maior regulando a divisão de bens, porque todos já
estariam tão imersos na ideia de igualdade e harmonia que uma sociedade justa seria
inevitável.
Com esses ideais arraigados, alguns países fizeram revoluções socialistas (a
exemplo da União Soviética), buscando uma revolução proletária que culminasse na
equidade. No entanto, a implantação do socialismo não ocorreu da maneira idealizada
por Marx e as distorções foram inevitáveis. O que antes era para ser uma revolução feita
pelo e para o proletário, transformou-se numa série de regimes totalitários altamente
repressivos, de maneira que, na prática, o socialismo se configurou como algo tão
ineficaz e opressor quanto seu objeto de crítica, o capitalismo.
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4.1.2. O surgimento de uma nova ideologia?
Um ponto importante é que: tão rápido quanto o advento das revoluções
socialistas, vieram os movimentos contrários. Várias eram as ameaças trazidas por essa
nova ideologia e, para os burgueses e líderes de estado, muito se tinha a perder. Foi
nesse contexto anticomunista que alguns mecanismos de defesa forçada passaram a ser
postos em pauta contra aquilo que, segundo Hitler em seu livro Mein Kampf116117, seria
um perigo para a existência do povo. A conjuntura corroborou para a criação de novas
ideologias que, de alguma forma, combatessem a rápida epidemia socialista que se
espalhava pela Europa.
Sobre isso, explanou o político alemão, Adolf Hitler:
É óbvio que, após muitas décadas de governo multipartidário ineficiente e
confuso, a tomada do poder por um só partido pode parecer um alívio, pois
garante pelo menos, se bem que por tempo limitado, certa coerência, certa
permanência e um pouco menos de contradição.118

Desse modo, além dos dois movimentos políticos acima citados, um terceiro se
desenvolveu, com objetivos e problemáticas bem diversos dos demais. Com
características radicais, autoritárias, ultranacionalistas e discriminatórias, esse regime,
denominado fascismo, teve início na Itália no ano de 1919 e serviu como modelo para
uma série de outros sistemas políticos europeus, em especial nos países imersos em
crises econômicas, como a Alemanha, Espanha e Portugal.

Diferentemente do

capitalismo e do socialismo, o fascismo não se apoiava nas visões em prol do prazer e
felicidade, além de não trazer pensamentos hedonistas.
Enquanto os movimentos políticos até então criados pregavam um mundo mais
justo e igualitário, ou dentro do qual a ascensão fosse inevitável, o fascismo acreditava e
entendia o poder humano para desvirtuar ideais, e, por isso, investia na brutalidade e
violência. Essa sistemática encontrou espaço para se desenvolver na série de discursos
anticomunistas proferidos pós-revoluções socialistas. Para Orwell, “(...) tanto a direita
quanto a esquerda concordavam com a noção muito rasa de que o Nacional-Socialismo
116
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era meramente uma versão do Conservadorismo”119120. O comunismo, enquanto
ameaça, devia ser combatido, e todas as formas de afastamento dessa tendência eram
válidas, inclusive os regimes totalitários, a exemplo do fascismo.
De maneira escrachada, muitos eram aqueles que manifestavam seu terror ao
comunismo. Conforme exposto pelo político alemão Hitler (futuro líder nazista), de
maneira repetitiva, em seu livro Mein Kampf:
No meu íntimo eu estava descontente com a política externa da Alemanha, o
que revelava ao pequeno círculo que meus conhecidos, bem como com a
maneira extremamente leviana, como me parecia, de tratar-se o problema
mais importante que havia na Alemanha daquela época - o marxismo.121

No entanto, um dos mais desconcertantes fenômenos do fascismo é a quase
inacreditável colaboração entre homens da extrema-direita e da extrema-esquerda para a
sua criação122123. A direita e a esquerda se juntaram com o objetivo de regulamentar
esse novo sistema que podia, enfim, controlar de forma direta a economia, atribuindo ao
Estado (bem como aos grandes produtores), o controle do sistema. Tudo isso se
encaixava de maneira harmônica no cenário vivenciado na década de 1910.
No contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, quando, além da ameaça
socialista havia também esses problemas econômicos124 e, consequentemente, muitos
problemas sociais125, o fascismo se tornou mais que uma simples alternativa e foi, aos
poucos, sendo efetivamente implantado. A Itália, apesar de ter sido um dos países
vencedores da Guerra, estava com a economia fragilizada e se encontrava com diversos
problemas estruturais em vários âmbitos, em especial na relação com os trabalhadores
industriais que, cada vez mais, se filiavam aos ideais socialistas.
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Nessa época, a Itália estava sob a égide de uma monarquia parlamentar liderada
por um Primeiro Ministro (Giolitti), e possuía várias oposições políticas. A principal
delas era o Partido Socialista Italiano (PSI), que seguia uma linha socialista
revolucionária que vivia em constante tensão entre progressistas e reformistas. Benito
Mussolini foi membro dessa organização até ser expulso por apoiar a entrada da Itália
na Primeira Grande Guerra, coisa desaprovada pelo PSI. Em 1919, Mussolini passou a
articular um novo partido junto aos soldados participantes da Guerra, e, com isso, deu
início a uma organização paramilitar que recebeu, inicialmente, o nome de Fascio de
combatimento, que significava feixe de combate, remetendo ao Fascio de littorio (feixe
de lictor), antigo símbolo de poder no Império Romano.
Em 1920, o organismo ganhou ares políticos, sendo nomeado de Partido
Nacional Fascista (PNF), tendo participado das eleições no ano seguinte. Em 1922, o
PNF fez uma marcha126 para forçar o Rei Vitor Emanuel II a transformar Mussolini no
Primeiro-Ministro da Itália. Poucos dias depois as exigências foram atendidas e
Mussolini se tornou o encarregado de promover uma nova forma de governo para o
país. Em 1924, as eleições demonstraram o caráter totalitário do fascismo, porque, para
garantir a vitória do Partido, milícias pressionaram as pessoas a votarem nos candidatos
apoiados por Mussolini.
Em 1925, o Partido Fascista iniciou a recuperação econômica da Itália, criando
uma série de mecanismos elitistas e oligárquicos submetidos ao controle estatal que
limitavam a figura do trabalhador. Mussolini deu para si o título de Duce (chefe) e
refinou as formas de dominação por meio de alguns institutos, como órgãos
controladores (a exemplo do Conselho Nacional Fascista, que regulava os assuntos
políticos e econômicos) e leis repressivas (como a Carta Del Lavoro – carta de trabalho
– que regulava as relações de trabalho).
Todos esses instrumentos frisavam o poder absoluto do Estado. Conforme consta
na Carta Del Lavoro:
A organização sindical ou profissional é livre. Mas somente o sindicato
legalmente reconhecido e submisso ao controle do estado tem o direito de
representar legalmente a categoria dos empregadores ou de trabalhadores
para a qual é constituído; de tutelar-lhes, face ao Estado e outras
organizações profissionais, os interesses; de estipular contratos coletivos de
trabalho obrigatórios para todos os pertencentes da categoria, de impor-lhes
126

A Marcha sobre Roma foi uma grande manifestação de cunho fascista que anunciava os indícios de
um golpe de estado na Itália. Ocorrida em 1922, contou com a participação de milhares de militantes do
movimento fascista, todos reivindicando uma nova forma de governo.
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contribuições e de exercitar, por conta disto, funções delegadas de interesse
público.127

Sob o fascismo, a sociedade como a conhecemos é deixada intacta, embora tudo
seja supervisionado por um poderoso aparato estatal128. Esse movimento se utilizava das
bases democráticas firmadas com apoio popular para controlar a economia, privilegiar
empresas (as que atuariam, em conjunto com o Estado, para o cerceamento da liberdade
econômica), repreender cidadãos, censurar os meios de divulgação em massa e
estabelecer o poder do Estado.
O regime fascista italiano influenciou, também, diversos outros países da Europa
(e de outras partes do mundo, a exemplo do Brasil), como a Alemanha (onde esse
movimento recebeu o nome de Nazismo e vinha repleto de preconceitos raciais),
Espanha (sob o nome de Franquismo, que perdurou até as últimas décadas do século
XX) e Portugal (cujo nome dado foi Salazarismo e teve moldes ditatoriais).
Independentemente da denominação atribuída, esses regimes giravam em torno das
mesmas coisas: opressão, militarismo, discriminação, preconceito e censura.
Mas, tal qual os outros sistemas políticos, o fascismo também foi perdendo
força, até experimentar seu declínio no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o bloco
do Eixo (formado por Itália, Alemanha e Japão) foi, definitivamente, derrotado. O
tratado de rendição selou o fracasso das maiores potências fascistas, e os governos
ditatoriais não conseguiram lidar com a destruição provocada pela Guerra. Mussolini foi
assassinado pela própria população italiana e Adolf Hitler cometeu suicídio após a perda
da batalha de Stalingrado129 e o consequente cerco à Berlim.
No entanto, apesar do fim sistemático da hegemonia fascista, a ideologia não se
extinguiu de um todo. Os governos fascistas foram derrotados pelos aliados, mas a
filosofia de governo que o fascismo representa não foi extinta130. Seja na Europa,
América Latina ou Ásia, o fascismo vive em minorias, declaradas ou não, que se
127
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identificam com os ideais de militarismo e opressão, e, assim como ocorreu no século
XX, aos poucos, o cenário mundial vem se tornando propício para o desenvolvimento
desse regime.

4.2 A propaganda Fascista
A propaganda foi uma das maiores armas utilizadas pelo fascismo para ascender
ao poder. Os governos fascistas dispunham de grande capital para investimento, além
do domínio de aparatos modernos, como bons equipamentos que favoreciam a
divulgação em massa. Os ideais difundidos pelo fascismo em campanhas publicitárias
exibiam figuras inofensivas e aparentemente benéficas para o povo, conquistando várias
camadas da população que, tida como mera reprodutora ideológica, era facilmente
manipulada.
Para o fascismo, as massas não detinham opinião própria e, por isso, seria
coerente impor isso a elas, de maneira incisiva e impassível de questionamentos.
Através de figuras simples, o fascismo exibia um mundo ideal e o moldava de acordo
com as suas necessidades. Os sentimentos também eram manipulados, toda a energia
revolucionária que pudesse existir nos diferentes setores sociais era convertida em
fanatismo político, despertando amor às causas fascistas. Sobre isso, defendia o
sociólogo alemão, Theodor Adorno:
(...) precisamos ter em mente que, para o totalitarismo, as massas não são
seres humanos auto-determinados, que racionalmente decidem seu próprio
destino e, portanto, devem ser interpelados como sujeitos racionais, mas ao
invés são meros objetos de medidas administrativas, que, acima de tudo,
devem ser ensinados a se auto-anular e a obedecer ordens.131

Outra forma de promoção frequentemente utilizada era a repetição. Por meio do
rádio, cinema, revistas e jornais, os discursos dos líderes desse período eram repetidos
diversas vezes ao dia. A utilização do discurso oral em detrimento do impresso partia do
pressuposto de democratização da mídia e consequente aumento do alcance das falas.
Além disso, o uso de símbolos visuais chamativos também era recorrente. Os desfiles
militares ou pronunciamentos públicos eram organizados de modo a parecer grandes
espetáculos e atrair olhares para si.
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Por outro lado, também havia manipulação da linguagem. Segundo o Ministro
de propaganda nazista, Joseph Goebbels, “uma mentira contada mil vezes torna-se
verdade”. No totalitarismo, os chefes de Estado subvertiam a linguagem para utilizá-la
em seu favor, manipulando significados e dando novos ares a tudo aquilo que fosse
considerado subversivo. Hitler deliberava em seus escritos “compreendi, desde logo,
que a aplicação adequada de uma propaganda é uma verdadeira arte”132.
E assim, por meio de filmes, jornais, comerciais e discursos, as ideologias
fascistas foram sendo difundidas como corretas e, ademais, essenciais para a vida em
sociedade. Pensamentos preconceituosos eram suavemente incluídos nas agendas
midiáticas e preparações para novas guerras, por exemplo, também eram uma pauta
erguida.
Desse modo, a propaganda fascista continuou sendo o ponto alto para o
fortalecimento do regime, funcionando como uma espécie de satisfação de desejos133.
As divulgações midiáticas foram importantes para consolidar o fascismo tal qual
ocorreu na década de 1920 e, apesar de difundirem discursos vazios, repletos de
intolerância e exclusão, eram um tópico forte dentro do violento movimento fascista.

4.3 O Fascismo e sua atualidade no mundo
Já em 1996, cinquenta e um anos após o fim da Segunda Guerra Mundial –
momento em que, em tese, teria caído por terra a onda fascista – ideologias de extrema
direita ressurgiam na conjuntura internacional em grandes potências do Ocidente que
outrora atuaram no combate134 de regimes fascistas, tais como os Estados Unidos da
América, Rússia e França. Referidas ideias se manifestavam através de líderes como Pat
Buchanan, Vladimir Zhirinovskij e Jean Marie Le Pen que almejavam alcançar o poder
de tais países, como também partilhavam propostas e ideais, no mínimo, questionáveis;
entre os quais se tinha projetos de deportação de judeus americanos e russos, bem como
de criação de uma Central Internacional Ultradireitista que visava o combate de
democratas, comunistas e judeus, considerados o grande mal às nações.
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Assim como a expansão do fascismo surgido na Itália foi impulsionada pela
Crise de 1929, tornando-se, então, uma “solução universal”; o mundo contemporâneo,
marcado pelos conflitos e onda de anseios, incertezas e medos decorrentes da realidade
que o cerca, volta a vislumbrar nos ideais notadamente fascistas a fonte de resolução das
problemáticas insertas no corpo social. Aliás, nota-se que referida vertente, por meio da
identificação de tais adversidades sociais, se vende como o único recurso possível capaz
de responder aos anseios da sociedade, utilizando como ferramenta um discurso que, em
sua maioria, se demonstra pouco aprofundado, destituído de real aplicabilidade e repleto
de sensacionalismo. E que, por sua vez, atinge fortemente a sociedade, tendo em vista o
contexto social despolitizado e impaciente por um resultado.
O aludido cenário se materializou na França no ano de 2014. Enquanto o país
mergulhava em uma economia fragilizada, marcada pelo desemprego e fracasso do
modelo econômico, a Frente Nacional (Front National) ganhava força. Mencionado
partido é visto por muitos como de visão nacionalista extrema, o qual possui um
passado manchado por ideais antissemitas, extremistas e de forte oposição aos
imigrantes – tais como os árabes e mulçumanos – que não se enquadram na realidade e
perfil considerado aceitável. No entanto, a sociedade com os anseios imediatistas se
convenceu com os argumentos da Frente Nacional, posto que a promessa vislumbrava a
proteção do povo dos acontecimentos que minavam a economia francesa – tal como a
dívida pública ocasionada pelo grande gasto do governo e tomada de empréstimos, que
alcançou aproximadamente 95% do PIB do país – tendo tais propostas reverberado
intensamente a ponto de ocasionar um resultado de sucesso ao partido, dado que
alcançou 25% dos votos de eleitores franceses, proporcionando 24 assentos no
Parlamento135.
Ademais, a conjuntura em que se inseriram as eleições francesas demonstra
ainda mais seu paralelo com o ambiente propício à projeção de ideais fascistas no seio
social. Organizada em dois grupos, a França se divide. Nessa divisão se encontra parte
da população periférica, além de ser a parcela da população com pequenas rendas e
pouca integração econômica, mas que representa o expressivo quantum de 65% da
população. A imersão no universo em que só promessas são feitas sem que haja
resultados levam, quase sempre, à uma desacertada escolha, e essa parcela “invisível”
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acaba por encontrar a personificação de seus anseios em líderes, e em partidos, como foi
o caso da Frente Nacional.
Interessante notar a repetição de resultados que se alcançam quando as variáveis
são submetidas a situações semelhantes, confirmando a ideia supracitada de ambiente
propício. A Grécia enfrenta um real colapso econômico que afeta de maneira gravosa a
vida dos cidadãos, concomitantemente nessa conjuntura ocorreu um notável
crescimento do partido Aurora Dourada. Este que ao modelo dos partidos citados,
apresenta ideais extremistas e de intolerância a certos grupos, que assim como
movimentos fascistas do século XX, os culpam pelo desastre econômico e outros
problemas enfrentados pela nação. Nesse mesmo contexto, outros partidos136 surgem ao
redor de todo mundo, desencadeando uma autêntica onda de ideologias fascistas e
extremistas.
Nesse diapasão, cabe abordar o cenário existente na Suécia. Marcada
historicamente por uma tradição de grande recepção de imigrantes, bem como de
respeito e tolerância racial, o país pode ser considerado um abrigo de refugiados. Sendo
esta característica reforçada pelo suporte que é dado a esse grupo desde os anos 1970
até os dias atuais, em que recebeu em grande aporte imigrantes advindos do Chile, Irã,
Iraque, Somália e Bálcãs.
Apesar dessa conjuntura, a Suécia foi marcada ao final do ano de 2013 por ação
de um grupo com características neonazistas, o Movimento de Resistência Sueca. Na
cidade de Estocolmo, no subúrbio da região sul, trinta membros do referido movimento
procederam com o ataque à manifestantes de um protesto contra a xenofobia, no qual
fizeram uso de garrafas e artefatos pirotécnicos. A ação resultou em não menos que dois
militantes contra xenofobia esfaqueados, revelando um verdadeiro ato repressivo à
presença de imigrantes do Estado, bem como de aceitação de diversidade não só
cultural, como racial.
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Figura 6 – Ataque de manifestantes do Movimento de Resistência Sueca em Estocolmo.
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Em continuidade, em 2014 foi revelado um crescimento de ideais relativamente
distintos dos prezados pela Suécia, podendo ser demonstrados através do crescimento
dos “crimes de ódio” envolvendo questões raciais e xenófobas. Ainda no início do
referido ano aconteceram ataques, onde, em um deles foram pichados com diversas
suásticas os portões da mesquita central de Estocolmo, demonstrando não somente a
intolerância ao grupo, como também o passo do fortalecimento de ideologias
neonazistas.
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Figura 7 - Manifestantes picham suásticas em mesquita de Estocolmo.
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Há de se falar ainda que o crescimento de partidos com ideologias tendenciosas
ao fascismo ou neonazismo não se restringe à conjuntura de um único Estado. Grande
preocupação no Estado sueco consiste justamente no alcance e atuação desses grupos, o
destaque pode ser dado ao Partido dos Suecos, o Svenskarnas Parti137, visto que foi o
primeiro partido de caráter nacional-socialista, desde o fim da Segunda Guerra Mundial
(1945), a obter espaço em uma Assembleia Municipal. Apesar de sua posterior
dissolução, a situação retrata a abertura que a sociedade está oferecendo aos
movimentos de cunho fascista ou mais extremistas, ocasião pela qual, mesmo de
maneira lenta podem alcançar uma projeção no mundo.
Em outra análise, mais recentemente, no ano de 2017, os Estados Unidos da
América foram palco de um movimento com características de extrema-direita e de
ideologias fascistas. O episódio ocorreu nas ruas da cidade de Charlottesville – Virgínia,
e foi marcado por palavras de ordem que incitavam o racismo, o ódio e a aversão aos
imigrantes que vão de encontro ao padrão da supremacia branca, manifestantes gritavam
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em 22 de novembro de 2008. Com caráter ultranacionalista e neonazista buscou limitar o conceito de
cidadania sueca aos indivíduos que pertencessem ao legado genético e cultural do ocidente. Em 2015 veio
a ser dissolvido em virtude da falta de membros.
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“Vocês não vão nos substituir”, fazendo menção aos imigrantes, além de outras frases
que iam contra movimentos antifascistas (Antifas) e o Black Lives Matter138.
Figura 8 – Em referência a grupos supremacistas, manifestantes carregam tochas.
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Em continuidade ao evento, considerado um dos maiores de supremacia branca
dos últimos anos nos EUA, supremacistas, entre eles membros do grupo Ku Klux
Klan139, carregavam bandeiras, escudos, cassetetes, capacetes e itens que remetiam ao
nazismo. Durante o embate entre manifestantes que possuíam ideais distintos, 34
pessoas ficaram feridas e três mortas, como resultado de um carro ser jogado contra os
manifestantes críticos aos grupos racistas.

138

Trata-se de um movimento ativista internacional que se originou na comunidade Afro-americana no
ano de 2013, que tem como missão construir o poder local e intervir na violência infligida às
comunidades negras pelas mais diversas circunstâncias.
139
Ku Klux Klan é uma organização de ódio dos EUA pautada em correntes reacionárias e extremistas
que emprega o terror em busca de sua agenda de supremacia branca, nacionalista branco e anti-imigração.
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Figura 9 – Conflito entre supremacistas brancos e contraprotestantes.

FONTE:
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Imperioso ressaltar nessa exposição a conjuntura em que se insere a Alemanha,
tendo em vista sua marca histórica com o nazismo. O fim da Primeira Guerra Mundial
condicionou ao povo alemão uma condição de ressentimento, visto a derrota perante os
outros países, nesse sentido cresceu a noção do extremismo nacionalista, o qual se
originou no século XIX, em sua segunda metade.
Em sequência, a tentativa de se reerguer perante o mundo deu início a República
de Weimar, sendo o âmbito no qual se fundou o Nazismo. Inegável, então, os resultados
satisfatórios desse período, no que tange a economia. No entanto, a crise de 1929 surgiu
como o espaço para o extremismo, visto que mais uma vez a sociedade alemã foi
inserida em ambiente de declínio econômico, trazendo à tona a sensação de derrota da
Primeira Grande Guerra.
Indiscutíveis, então, foram os danos ocasionados para a humanidade com a
ascensão desse regime totalitário. A figura de Adolf Hitler como Führer incorporou ao
nazismo as ideias antissemitas, que se associavam à noção racista e eugenista da
superioridade da raça ariana. Desdobrando-se, por fim, no Holocausto que deixou o
“legado” de milhões de mortes, entre os quais se tinha judeus, ciganos, pessoas com
deficiência e outros grupos também considerados danosos à nação alemã.
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Nesse ínterim, a sociedade alemã se revestiu de um sentimento de “vergonha”
perante aos acontecimentos que envolveram o mundo com a ideologia nazista
propagada em seu seio social após o fim do nazismo. Não por outro motivo, diversos
museus, monumentos históricos e memoriais são espalhados por todo o país, a fim de
manter a história viva, exatamente como um ensinamento, para que o passado não
venha se repetir.
No momento atual, nota-se o ressurgimento de diversos grupos de extremadireita na Alemanha, tal como o Reichsbürger, caracterizado por resistir à República
Federal da Alemanha como Estado, visto que não reconhecem sua existência,
considerando que o Império Alemão ainda persiste, estando ele nos mesmos moldes de
1937. Relevante frisar a existência de cerca de trinta grupos alemães 140, entre os quais
estão os partidos, fraternidades e associações, que compartilham de ideologia
semelhante, que preconiza o antissemitismo, xenofobia e ideais ultradireitistas,
alcançando um voluptuoso número de membros.141
Ademais, deve-se ressaltar que a ascensão de movimentos extremistas não
ocorre de maneira isolada, conforme explanado anteriormente, de maneira pontual,
através de diversos casos ocorridos na França, Suécia, EUA, Grécia e até mesmo
Alemanha. Depreende-se, então, a noção de que a tendência é reverberada por toda a
Europa, e além dela, alcançando o mundo, o que se torna uma verdadeira preocupação
frente à esfera internacional na busca pela garantia de direitos e respeito mútuo entre as
nações.
Oportuno abordar a relação que adeptos de referida ideologia guardam com suas
principais “teses”; como supracitado, o ressurgimento de ideologias fascistas está, em
parte, condicionado a certo padrão, qual seja a ocorrência de uma crise no seio social,
podendo ela ser dos mais variados alcances, econômico, político, entre outros. Desta
forma, a busca dos nacionais não é outra, senão, a proteção ao Estado, e que por esta
razão, encontra no nacionalismo exacerbado a primeira via de solução. Daí nascem os
movimentos anti-imigração, que por sua própria razão, recaem diretamente em outros,
como os antissemitas e de caráter racista. Posto que, por muitos, os imigrantes
marginalizados são vistos como os grandes inimigos e empasses à prosperidade de suas

140

Alguns grupos: Identitäre Bewegung, Widerstand West, Movimento Pro, Der III. Weg, Anti-Antifa e
Ring Nationaler Frauen.
141
No último relatório anual do BfV, o número de membros dessas organizações foi avaliado em 22.600,
incluindo cerca de 8 mil integrantes potencialmente violentos.
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nações. Nesta senda, cabe analisar a relação dos movimentos nacionalistas e o processo
de globalização.

4.4 Globalização e os Movimentos Nacionalistas
Em contínuo exame, cabe ressaltar que o processo de intensa globalização no
qual se insere o mundo acaba por proporcionar a acentuada troca de informações e
conexões entre as mais diversas culturas e povos, tornando sensíveis e fluídas as
barreiras culturais, econômicas e políticas. Por resultado, tem-se a possibilidade de
esvaecimento ou mudança de parte do conjunto cultural pátrio, o que para alguns,
consistiria não em uma incorporação de novas culturas e povos, mas de uma verdadeira
perda ao que se tinha como nação originária. Nessa esfera se aflora e intensifica o
nacionalismo, conceito este que merece ser abordado:
No seu mais amplo significado, a palavra nacionalismo designa a atitude
mental que confere à entidade nação um altíssimo posto na hierarquia de
valores. Esta tendência para dar excessiva importância ao valor da nação, à
custa de outros valores, leva a uma sobrestimação de cada nacionalidade e ao
consequente asfixiamento das restantes.142

Confrontam-se, então, o processo de globalização e os discursos de valorização
da diversidade com a perda da unidade pátria. Nessa conjuntura surgem os movimentos
de identidade nacional com forte resistência ao que poderia ser denominado de
“homogeneização cultural”, os quais desembocam conflitos de caráter xenófobo com
óbice aos imigrantes e sua possível intervenção nos Estados. Clara é a assertiva de
Rócio Stefson:
Desta maneira, observa-se que além da angústia gerada pela ausência de
certezas desdobrada pela globalização, uma outra consequência da mesma – a
ampliação da circulação de pessoas em escala planetária – também repercute
gerando movimentos de afirmação das identidades nacionais, especialmente
na forma de controle dos fluxos migratórios nos países desenvolvidos.143

Necessário evidenciar que o nacionalismo busca, então, a reconstrução de uma
identidade considerada perdida, de uma unidade ou conjunto de características comuns a
todos. Logo, estruturas básicas como religião, território, localidade ou até mesmo o que
poderia se considerar por “raça”, se tornam peças importantes para a reafirmação de tal
142

VARA BRANCO, Alberto Manuel. O Nacionalismo nos séculos XVIII, XIX e XX: o princípio
construtivo da modernidade numa perspectiva histórico-filosófica e ideológica: Um caso
paradigmático: A Alemanha. Disponível em: <http://www.ipv.pt/millenium/Millenium36/7.pdf>. Acesso
em: 21 mar. 2018.
143
NEIVA BARRETO, Rócio Stefson. A identidade nacional na era da globalização. Disponível em:
<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/13551/13551.PDF>. Acesso em: 21 mar. 2018.
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identidade. Sendo assim, os movimentos de identidade nacional podem, notoriamente,
almejar a busca da verdadeira autodeterminação de algum povo que se vê à parte da
realidade existente no Estado em que está inserido, o que poderia ocasionar em
movimentos separatistas ou de independência.
A associação do nacionalismo a grupos da direita radical (extrema-direita), no
combate aos valores universalistas, pode ser considerada elemento fundamental à
situação de tensão instaurada nos impérios Austro-Húngaro e Alemão. É inevitável a
relação de tais discursos nacionalistas com o conflito ocorrido entre os anos de 1914 e
1918, podendo ser considerados vestígios que estão voltando de forma latente, mas que
se intensificam a cada momento. A Hungria é paradigma desse ressurgimento, em que o
ideal de nacionalismo não apenas é presente, mas se perpetua há gerações. A perda de
território, ocorrida com o Tratado de Trianon144 em 1920, se tornou objeto de discussão
pela extrema-direita da Hungria, principalmente pelo partido Jobbik145, o interesse é
pautado na reunião desse território, visando recriar a Grande Hungria.
Nessa esteira, a principal problemática inserida nesse contexto se refere, então, a
como tais estruturas serão reerguidas na nação, sendo notável, em muitos movimentos
de identidade nacional, a verdadeira asfixia ao que não se encaixa em seus padrões. E
mais, por vezes, a aversão e o ódio são latentes, transformando tais atos em expressão
de violência e intolerância. Destarte, dá-se abertura a movimentos com características
notadamente fascistas, que ao invés de aflorar nos nacionais o amor à pátria, promove o
ódio pelos outros, assevera o diplomata e escritor francês, Romain Gary: "O patriotismo
é o amor pelos seus; o nacionalismo é o ódio pelos outros".146
Desta forma, apesar da paradoxal relação entre globalização e nacionalismo, no
sentido de que o processo que ocasionaria homogeneização, acaba por incentivar os
movimentos de identidade nacional. Nota-se que relatada circunstância, mesmo de
maneira relativamente lenta e desapercebida, desencadeia a retomada do fascismo e
outras ideologias de cunho semelhante no seio social, as quais passam gradativamente a
serem reafirmadas e reverberadas pela sociedade, de modo que estão ganhando um
alcance outrora jamais imaginado.
144

O Tratado de Trianon foi assinado em 4 de junho de 1920, no Palácio Petit Trianon, em Versalhes,
França. Destinava-se a regular a situação do novo Estado húngaro que substituiu o Reino da Hungria,
parte do antigo Império Austro-Húngaro, após a Primeira Guerra Mundial (1918).
145
Principal partido político nacionalista radical em atividade na Hungria.
146
EICHENBERG, Fernando. Historiadores comparam extrema-direita atual com a da I Guerra. O
Globo. 28 jul. 2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/historiadores-comparam-extremadireita-atual-com-da-guerra-13401662>. Acesso em: 21 mar. 2018.
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4.5 Fascismo – Uma nova edição para um novo Mundo.
Diante de todo o exame feito, vê-se que o fascismo, originado como terceiro
movimento além do socialismo e capitalismo apresentou objetivos diversos dos demais,
além de características radicais, autoritárias, e de forte apelo a noção de nacionalismo
exacerbado. Com suas bases fundadas na Itália em 1920, foi inspiração para o
surgimento de sistemas políticos europeus. Apesar de sua intensa expansão e influência
a diversos países da Europa, e até mesmo do mundo, o fascismo teve estabelecido seu
enfraquecimento diante do fim da Segunda Guerra Mundial, no qual foi declarado o
fracasso das potências fascistas.
Compreendia-se, então, o fascismo como ideologia superada, ou de caráter
velado, ao ponto que seu ressurgimento seria improvável, até mesmo em razão dos
resultados danosos causados à humanidade. No entanto, nota-se que a sociedade possui
uma dinâmica que consiste em ciclos, nos quais se repetem movimentos e ideologias
passadas, mesmo que diante de uma nova estrutura. Enquanto em sua primeira edição, o
fascismo ganhou o apoio da sociedade em meio às crises, por meio do recurso das
propagandas que o transformou em uma ideia que merecia ser “comprada”; na
atualidade, tal ideologia transpassa continentes e se projeta por meio dos mais variados
meios que o mundo globalizado oferece.
Ademais, os cenários de fracasso econômico e intenso processo de globalização,
acarretam a eclosão de manifestos e ascensão de partidos ainda que não assumidamente
fascistas, que propagam ideais de combate a imigrantes, visto a concepção antissemita,
anti-islâmica, racista e de desenfreada intolerância, confirmando o apoio da sociedade
em tais ideais, e demonstrando o desacreditar nas estruturas políticas atualmente
vigentes no poder. A busca por uma solução imediata aos conflitos e anseios sociais
resulta na aceitação de medidas drásticas, que revestidas de solução universal e única,
dão à atmosfera social o ar de intolerância.
Nesse sentido, apesar de se ter uma experiência histórica com o fascismo que
denotou uma barbárie, repleta de violações à atual noção de direitos humanos, estes que
tanto são resguardados por instrumentos de alcance internacional, tal como a Convenção
Europeia de Direitos Humanos147, e a Convenção Americana de Direitos Humanos

147

Disponível em: < http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4> Acesso
em 21 mar. 2018.
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(Pacto de São José da Costa Rica)148; deve-se levar em consideração que as nuances dos
referidos movimentos surgidos por todo o mundo, convergem não para outro resultado,
senão o ressurgimento do fascismo, não obstante a compreensão da história como
processo incapaz de se repetir.
Aliás, não se trata aqui da exata reedição do fascismo vivenciado em 1920,
atrelado ao contexto entreguerras, apresentando as mesmas características, mas sim de
um novo matiz fascista que se ampara em bases políticas ainda não superadas, apesar da
aparente “queda” do fascismo. O advento de diversos movimentos extremistas com
características tipicamente fascistas aponta para o ressurgimento, em novos moldes,
desta ideologia, desconhecendo barreiras geográficas e progressivamente ganhando
força na conjuntura internacional.

5. PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO COMITÊ
Observou-se, no decorrer da exposição deste guia, que o mundo está mudando e
se transformando continuamente, trazendo de volta à tona, como uma constante cíclica,
problemas pretéritos que não foram concluídos de forma definitiva/satisfatória em
momentos anteriores da nossa história.
Desse modo, vimos que o movimento de independência da Catalunha não é algo
novo, uma vez que sempre foi de interesse daquele povo constituir uma região
independente. Portanto, essa ideia de independência, que data da Idade Média para a
Idade Moderna, ressurgiu nos últimos anos e está fortemente em atividade, com
Referendos locais, mudanças no Estatuto de Autonomia e até Declaração de
Independência, causando diversos conflitos político-ideológicos com o Governo Central
de Madrid.
De igual forma, a ideologia fascista vem retornando nos principais centros
políticos do mundo, como nos Estados Unidos e na Europa, e se refletindo nos países
periféricos. A insegurança e os medos correntes dos problemas contemporâneos, faz
com que alguns partidos políticos lancem ideias ultradireitistas, baseada no
nacionalismo e na propaganda, principalmente através dos diversos meios de
comunicação existentes atualmente, ganhando popularidade, aproveitando-se dos
148

Disponível em: < https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm> Acesso
em 21 mar. 2018.
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anseios do povo por respostas rápidas dos seus líderes governamentais para problemas
atuais.
A OSCE, nesse sentido, deverá atuar enviando observadores aos locais que
existam os supracitados conflitos/problemas para fazer uma análise da região e, se for o
caso, instalar uma base permanente, visando garantir a segurança e a democracia,
observando-se os ideais de direitos humanos e das demais garantias fundamentais
consolidadas nas convenções e acordos internacionais, bem como na legislação interna
de cada país.
Portanto, os senhores delegados, representando cada qual o seu país membro da
OSCE, deverão se reunir na Conferência de Chefes de Estado para debater acerca dos
tópicos abordados neste guia, objetivando traçar um planejamento e uma possível forma
de atuação desta organização perante essas situações.
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