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População e espaço urbano

O processo de urbanização está diretamente ligado ao de industrialização. A urbanização dos
países europeus vem ocorrendo desde a Revolução Industrial; as cidades abrigam os trabalhadores
que buscam emprego nas fábricas e precisam morar próximos a elas. Com a mecanização do
campo, o processo se intensificou e mais trabalhadores saíram das áreas rurais para viver em
cidades. Atualmente, em muitos países europeus, mais de 70% da população vive em áreas
urbanas, chegando a 97,3% na Bélgica e 89,9% no Reino Unido, segundo dados da ONU-Habitat.
Verifica-se que a população geralmente se concentra nas áreas mais industrializadas do continente.

Qualidade de vida e envelhecimento da população

Entre os dez primeiros países que aparecem no topo do ranking do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que mede a qualidade de vida dos países, sete são europeus. Todos os países do
continente possuem IDH alto ou muito alto. A elevada qualidade de vida é resultado das políticas de
bem-estar social que vigoraram por várias décadas nos países europeus após a Segunda Guerra
Mundial.



Os países, depois da guerra, precisavam recuperar não apenas a economia, mas também a
qualidade de vida e a dignidade de seus cidadãos. A política ou Estado de bem-estar social (Welfare
State, em inglês) baseia-se na concepção de que as decisões e os investimentos necessários para
assegurar a qualidade de vida das pessoas são atribuições do Estado. Dessa forma, o governo vai
investir na área da saúde, da educação, da moradia, do aquecimento, na geração de empregos, na
qualidade do trabalho, tornando-se o responsável por garantir o bem-estar da sociedade.

No entanto, devido aos altos gastos nesse tipo de política, há muitas críticas a ela. Segundo os
críticos do Estado de bem -estar social, o governo deveria investir mais na economia do país do que
na sociedade, pois, se o país enriquecer, as pessoas poderão cuidar de sua qualidade de vida sem o
auxílio do Estado. Em razão da recente crise que assolou o continente, muitos países europeus
deixaram de adotar a política de bem estar social, entre eles Reino Unido, Irlanda, Grécia e
Espanha.

A melhoria da qualidade de vida influi diretamente nas características demográficas dos países, pois
uma de suas principais consequências é o aumento da longevidade. Em muitos países europeus,
além do aumento da longevidade houve redução das taxas de natalidade, o que causa muita
preocupação, pois a população não se renova: os adultos envelhecem e se aposentam e não há
jovens suficientes para repor a mão de obra. Ainda o alto número de idosos e aposentados eleva o
custo previdenciário e demanda investimentos em saúde e lazer para a terceira idade.

Para tentar resolver esse problema, muitos países têm revisado suas políticas previdenciárias,
aumentando o número de anos em que seus cidadãos devem trabalhar antes de poderem se
aposentar e adotando políticas de incentivo à natalidade, como licenças-maternidade extensas e
garantia de emprego à mulher após o retorno dessa licença. Mesmo assim, as taxas de mortalidade
em muitos países europeus são maiores do que as de natalidade e, em um futuro próximo, há a
tendência de redução no número de habitantes.

Imigrações e xenofobia

Outra forma de resolver o problema da demanda por mão de obra em países europeus seria o
incentivo à imigração. Muitos imigrantes que vivem na Europa já vêm suprindo essa demanda,
trabalhando principalmente em cargos que exigem menor qualificação e que o europeu, por ser
muito qualificado, rejeita. Devido, porém, ao elevado número de imigrantes e às sucessivas crises
econômicas enfrentadas pelos países europeus nos últimos anos, um problema se tornou frequente:
a xenofobia. Muitos europeus, incentivados pela mídia e por discursos políticos extremistas,
acreditam que os imigrantes disputam as vagas de emprego com eles e que interferem nas questões
culturais, descaracterizando os padrões europeus de comportamento, vestimenta e religião, entre
outros. Esse discurso deu origem a manifestações racistas, perseguições e declarações de ódio
contra esses imigrantes. Tal situação se agravou nos anos de 2010, quando crises e tensões em
países da África e da Ásia geraram novas ondas de imigrações para a Europa. Muitos países
europeus impuseram rigorosas leis imigratórias, passando a não aceitar novos imigrantes, fechando
fronteiras, aumentando a fiscalização e deportando os imigrantes ilegais.

A União Européia

A União Européia (UE) é o bloco regional do mundo que mais aprofundou a cooperação entre seus
membros. Podem ser verificados muitos resultados decorrentes disso, como a criação de uma zona
de livre-comércio, a livre circulação de trabalhadores, a adoção de uma moeda comum e a fundação
do Parlamento Europeu. A criação de uma força de defesa europeia já foi discutida muitas vezes,
mas não houve acordo entre todos os membros.



Parlamento Europeu

É uma instituição parlamentar da União Européia, composta de representantes políticos dos
países-membros do bloco, escolhidos por meio de eleição direta, a cada cinco anos. Alguns
historiadores identificam na união de Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, em 1944, que resultou
no Benelux – da sigla composta dos nomes desses países, em que a sílaba “ne” corresponde a
Países Baixos (Netherlands, em inglês) –, a primeira organização que inspirou a criação da União
Europeia. Outro momento importante rumo a uma maior cooperação entre países europeus ocorreu
em 1952, ano de criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Ceca), resultado de um
tratado assinado em Paris (França) que reuniu Alemanha, Bélgica, França, Países Baixos, Itália e
Luxemburgo. Esses países decidiram não cobrar as taxas de importação e exportação sobre o
comércio de carvão e aço quando as transações fossem entre eles. Em 1957, os seis países que
formaram a Ceca criaram o Mercado Comum Europeu, também chamado de Comunidade
Econômica Europeia (CEE), que previa, entre outras medidas, a liberação do fluxo de trabalhadores
entre seus integrantes. Em 1973, mais três países ingressaram na CEE: Dinamarca, Irlanda e Reino
Unido. Em 1981 foi a vez da Grécia. Cinco anos mais tarde, Espanha e Portugal passaram a ser
membros do bloco, constituindo a “Europa dos doze”. Em 1985, França, Alemanha, Bélgica, Países
Baixos e Luxemburgo decidiram eliminar o controle das fronteiras comuns, facilitando o fluxo de
pessoas. Era o começo do Espaço Schengen.

Em uma reunião dos países-membros do Mercado Comum Europeu realizada em 1993, redefiniu-se
esse nome para União Europeia e foi criada uma moeda comum, o euro (figura 14). Seis anos
depois, o euro já era usado em transações comerciais, mas só em 2002 chegou como dinheiro
circulante (cédulas e moedas) nos países que o aceitaram como moeda, criando-se a zona do euro.

Outras decisões tomadas naquela reunião foram a permissão para a livre circulação de cidadãos
europeus entre os países-membros; estímulo à livre circulação de mercadorias entre os países do
bloco; criação do Banco Central Europeu, localizado em Frankfurt (Alemanha) para fiscalizar as
contas dos países-membros. A partir daí, a União Europeia viu seu grupo de países crescer. Em
1995, ingressaram a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Dez países se tornaram membros em 2004:
Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República
Tcheca. Em 2007, entraram para o bloco a Bulgária e a Romênia. A Croácia passou a fazer parte da
União Europeia em 2013. O Parlamento Europeu é formado por 751 deputados, que elegem o
presidente da Comissão Europeia, a instituição responsável por formular políticas e propostas de leis
e por aplicar a legislação da União Europeia. No Parlamento se discute, desde 2009, ano em que o
Tratado de Lisboa passou a vigorar, o orçamento e a política agrícola do bloco. Outra questão em
debate diz respeito à crise migratória. Leia a seção Fique por dentro sobre a posição da Comissão
Europeia em relação a esse debate.

Espaço Schengen

O Acordo de Schengen, firmado em 1985, facilitou o fluxo de pessoas entre países europeus. Ele foi
assinado na cidade de Schengen (Luxemburgo), que se localiza próximo à tríplice fronteira entre
Alemanha, França e Luxemburgo. Inicialmente, esses três países, além de Bélgica e Países Baixos,
concordaram em fortalecer suas fronteiras externas e em eliminar o controle interno. Isso tornou
mais simples a vida de sua população e de turistas, que não necessitavam mais apresentar
documentos para circular entre eles. Aos poucos, outros países aceitaram os termos do acordo e
passaram a fazer parte dessa área de livre circulação de pessoas, o Espaço Schengen. Em 1999, o



Acordo de Schengen foi integrado à União Européia, mas nem todos os seus membros aderiram
completamente a ele. O Reino Unido e a Irlanda não aceitaram as normas e ainda exigem
documento de identidade dos europeus, mas concordaram em trocar informações com os demais
países, principalmente relativas a segurança e controle do terrorismo. Por outro lado, há países que
não fazem parte da UE, mas integram o Espaço Schengen, como Islândia, Suíça e Noruega. O
acordo também prevê que, em situações excepcionais, alguns países retomem o controle fronteiriço
temporariamente.

Comissão Europeia relança debate sobre controle de fronteiras no espaço Schengen

[…] O chamado código Schengen autoriza a livre circulação dentro de uma zona formada por 26
países europeus, 22 deles membros da União Europeia (UE). Porém, em caso de crise migratória
como a de 2015, os controles nas fronteiras nacionais podem ser restabelecidos durante um período
de até dois anos. Mas a Comissão se questiona sobre a possibilidade de ampliar essa medida de
exceção para até três anos. O debate foi lançado após os inúmeros pedidos de flexibilização da
regra feitos por alguns países, como França e Alemanha. O controle das fronteiras foi recentemente
imposto pela Dinamarca, Suécia, Noruega, Áustria e Alemanha. Esses países alegam
principalmente a luta contra a crise migratória. Já a França restabeleceu os controles após os
atentados de novembro 2015 e o manteve em razão da ameaça terrorista. A medida está em vigor
até 31 de outubro para os franceses. No caso dos demais países, a exceção termina no dia 11 de
novembro. A Comissão Europeia ressaltou que a crise migratória não pode mais ser um argumento
para prolongar os controles. Principalmente após o registro de uma queda notável no número de
migrantes ilegais que entravam no bloco pela costa da Grécia. O temor com esse debate é de que o
princípio da livre circulação de pessoas, que rege o espaço Schengen, comece a se diluir. O
comissário europeu encarregado das Relações Internas, Dimitris Avramopoulos, declarou que os 26
membros do bloco “guardam a possibilidade de introduzir controles em suas fronteiras em caso de
ameaça para a segurança do país”. Porém, ele ressaltou que esse tipo de medida deve ser
“excepcional”.

Responda

1. Qual a consequência da mecanização no campo?

2. Explique dois problemas gerados pelo envelhecimento da população de um país.

3. Com o incentivo à imigração qual problema se tornou frequente?

4.O que é e como é composto o Parlamento Europeu?

5. Quando o Acordo de Schengen foi firmado?

6. Quais países são participantes desse acordo?

7. Quais são as vantagens de abolir fronteiras com os países vizinhos?

8. Explique por que o Reino Unido não é membro integral do Espaço Schengen.

9. Identifique e anote os motivos que têm levado países integrantes do Espaço Schengen a
restabelecer o controle fronteiriço.

10. Explique por que a Comissão Europeia manifesta preocupação em relação ao controle das
fronteiras.


