A origem de 8 das maiores rivalidades
históricas do mundo
UOL Educação

Disputas por território, poder, influência ou simplesmente para mostrar quem é o mais inteligente. A
história do mundo está repleta de conflitos entre nações. Boa parte dessas inimizades históricas até deixaram
de existir no mundo atual; no entanto, há quem adore zombar dos estereótipos criados. Sendo assim, não é
difícil alguém criticar a arrogância dos argentinos, brincar com os exageros dos mexicanos ou destacar a falta
de inteligência de brasileiros e portugueses. Acompanhe a seguir a origem de oito dos maiores conflitos na
história do mundo.
Portugal x Espanha

Portugal x Brasil

A rivalidade entre as duas nações começou entre os
séculos 15 e 16. Na época, Portugal e Espanha concorriam entre si no processo de descobertas de rotas
marítimas. O Tratado de Tordesilhas (assinado após a
invasão da América e antes da do Brasil, o qual dividiu ao meio o mundo ainda não colonizado pelos europeus) também foi um fator que estimulou a tensão
entre os países. Por um bom tempo ambos foram o
centro de disputas militares e políticas por territórios.

A relação entre a colônia e a metrópole deixou algumas mágoas. No campo cultural, os dois países ainda
fazem piadas sobre a falta de inteligência de um ou de
outro. Além disso, os portugueses costumam valorizar o uso preciso da língua portuguesa pelos brasileiros, que retribuem com piadas sobre a suposta burrice
dos ex-colonizadores.

Argentina x Espanha

México x EUA

Essa é mais uma rivalidade surgida após a relação
entre colônia e metrópole. Os argentinos costumam
brincar com a falta de inteligência dos espanhóis, que
revidam ironizando a arrogância dos argentinos.

A rivalidade entre os vizinhos não é novidade. Eles
já travaram várias disputas territoriais desde os tempos em que eram colônias da Inglaterra e Espanha. Os
mexicanos brincam com a burrice dos habitantes do
país vizinho e os norte-americanos zombam das obras
e comportamentos exagerados dos mexicanos.
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EUA x Canadá

França x Inglaterra

Apesar de parceiros comerciais, a rivalidade entre os
moradores desses países vem de anos. A divisão linguística é um dos fatores, uma vez que os EUA foram
colonizados por ingleses e o Canadá, por franceses.
Algumas das razões para essa rivalidade vêm do comportamento social e político muito progressista dos
canadenses, na visão de alguns norte-americanos. Em
alguns episódios de “Os Simpsons”, por exemplo, é
possível ver um pouco dessas disputas, nas quais os
norte-americanos debocham da falta de inteligência
dos canadenses.

A “Guerra dos cem anos” foi uma longa disputa envolvendo os dois países. Outro fator que contribuiu
para a rivalidade entre ambos foi que a expansão do
império francês de Napoleão Bonaparte foi combatida principalmente pela Inglaterra. Até hoje os ingleses gozam da arrogância francesa e de suas derrotas
militares.

Brasil x Argentina

Suécia x Finlândia

A famosa rivalidade no futebol é uma das mais comuns, mas a rixa começou antes. Primeiro houveram
as disputas territoriais; tempos depois os conflitos envolveram o campo diplomático (durante a construção
da Usina de Itaipú nos anos 1970) e, culturalmente,
essa inimizade gerou estereótipos, como o do argentino arrogante.

Suecos e finlandeses também possuem suas implicâncias. Para os suecos, os vizinhos são porcos, grosseiros
e beberrões. Já os finlandeses zombam dos suecos por
serem mais afeminados. Essa rivalidade tem origem
na relação colonizador-colonizado, uma vez que a
Finlândia fez parte do reino da Suécia durante séculos.
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