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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva analisar a ascensão de movimentos 

nacionalistas periféricos na Europa, no período pós-Guerra Fria, em um contexto 

de intensificação do processo de integração observado na União Europeia nas 

últimas três décadas, além de estabelecer comparações entre as três nações 

sem Estado que mais avançaram na luta independentista no século XXI: 

Flandres, Escócia e Catalunha. Também serão analisadas as circunstâncias que 

levaram à realização de ações de descentralização política nos três Estados que 

contêm as nações aqui estudadas: Bélgica, Reino Unido e Espanha e por que 

estas medidas de acomodação de minorias nacionais não surtiram o efeito 

esperado, já que, em vez mitigar a luta por autonomia e/ou soberania por parte 

destes movimentos subestatais, a fortaleceram. 

A pertinência do tema se revela à medida que recrudescem estes 

movimentos, não só na Europa, mas em todo o mundo, denotando a crise que 

vive o Estado democrático liberal no que concerne ao binômio: reconhecimento 

das minorias nacionais e manutenção da integridade territorial dos Estados que 

as contêm. Além disso, a força dos nacionalismos revela o quanto os processos 

de globalização e integração regional vêm sofrendo reveses neste século. 

Dentro da perspectiva da Geografia Política, é fundamental que o tema do 

nacionalismo seja fortemente analisado, já que se vislumbra um cenário de 

reorganização do espaço mundial, em função das fragmentações territoriais que 

podem ocorrer a partir do recrudescimento dos movimentos nacionalistas 

periféricos. Este quadro já foi visto em outros momentos da História, como nos 

períodos pós-Primeira Guerra Mundial e pós-Guerra Fria, com as desintegrações 

de Impérios no primeiro caso, e com o desmantelamento da União Soviética e 

Iugoslávia, no segundo caso. 

 

Palavras-chave: Nacionalismo. Geopolítica. Flandres. Escócia. Catalunha 
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ABSTRACT 

 

This current paper aims to analyze the rise of peripheral nationalist 

movements in Europe in the post-Cold War period, in a context of intensification 

of the integration process observed in the European Union in the last three 

decades, as well as comparisons between the three stateless nations more 

advanced in the struggle for independence in the 21st century: Flanders, Scotland 

and Catalonia. It will also analyze the circumstances that led to political 

decentralization actions in the three States that contain the nations studied here: 

Belgium, the United Kingdom and Spain and why these measures of 

accommodation of national minorities did not have the expected effect, since 

instead of mitigating the struggle for autonomy and/or sovereignty on part of these 

sub-state movements, they have strengthened it. 

The relevance of the theme is evident as these movements intensify, not 

only in Europe, but throughout the world, denoting the crisis that the liberal 

democratic State is experiencing in terms of the binomial: recognition of national 

minorities and the maintenance of the territorial integrity of States which contain 

them. Moreover, the strength of nationalism reveals how the processes of 

globalization and regional integration have suffered setbacks in this century. 

Within the perspective of Political Geography, it is fundamental that the 

theme of nationalism be strongly analyzed, since a scenario of reorganization of 

the world space can be seen, due to the territorial fragmentations that can occur 

from the resurgence of peripheral nationalist movements. This picture has been 

seen at other times in history, such as post-World War I and post-Cold War 

periods, with the disintegrations of empires in the first case, and with the 

dismantling of the Soviet Union and Yugoslavia in the second case. 

 

Keywords: Nationalism. Geopolitics. Flanders. Scotland. Catalonia  
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INTRODUÇÃO 

 

A questão dos nacionalismos tem assombrado o mundo há muito tempo, 

mas mais fortemente nos últimos dois séculos. No século XIX, evidenciou-se a 

força dos nacionalismos de Estado, ao serem criadas medidas que visavam à 

criação e manutenção de identidades nacionais coesas e, consequentemente, 

ao se obter êxito neste intento, a integridade do Estado estaria menos 

ameaçada, assim como a lealdade de um povo à sua nação se concretizaria. 

Controle de sistemas de ensino, alistamento militar obrigatório, reconhecimento 

de uma língua oficial etc., foram apenas algumas das ações nacionalizantes que 

emanaram do Estados nos últimos duzentos anos. 

Em contrapartida, ainda que os Estados tivessem mecanismos 

normativos para realizar estas ações nacionalizantes, as minorias nacionais 

perduraram e, especialmente no século XX, passaram a se organizar de maneira 

mais sistêmica, objetivando reconhecimento, autogoverno e, no limite, 

separação do Estado a que elas pertenciam. Após a Primeira Guerra Mundial, 

por exemplo, houve forte recrudescimento dos movimentos nacionalistas 

periféricos em função da desintegração dos Impérios que dominavam a Europa 

à época.  

Importante geógrafo do período entre as duas grandes Guerras, Isaiah 

Bowman, já afirmava em seu livro The New World (1921), que a Europa passaria 

por um novo conflito e que, uma das razões que justificariam sua predição, era 

o fortalecimento dos movimentos nacionalistas que efluíam das minorias 

nacionais insatisfeitas com os limites criados no continente com a formação de 

novos Estados no velho continente pós- Primeira Guerra. 

Ao final da Guerra Fria, com o desmantelamento da União Soviética e da 

Iugoslávia e o consequente surgimento de novos Estados, imaginava-se que 

haveria a insurreição de movimentos nacionalistas na porção centro-oriental 

europeia em função da desmobilização de governos socialistas centralizadores 

que dominaram essa região durante décadas, diferentemente da porção 

ocidental, que gozava de estabilidade política e se encaminhava para a 

consolidação de sua integração supranacional. Com o processo de integração 
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regional bastante avançado, pensava-se que este seria um território estruturado 

a partir de valores democráticos e de respeito às identidades de todos os povos 

pertencentes ao “novo” bloco. 

Sabe-se que os primeiros Estados soberanos eram centralizadores e 

autoritários, entretanto atualmente a maioria deles é liberal-democrática e 

descentralizada. Os movimentos nacionalistas modernos incorporaram esta 

ideia, que cada povo tem o direito de se tornar dono de seu destino; é o chamado 

princípio de autodeterminação1 dos povos, que cria a possibilidade de 

independência nacional. 

Nas últimas décadas do século XX, ao mesmo tempo em que se 

intensificava a globalização, o projeto da União Europeia passou a esbarrar em 

antigas reivindicações autonomistas e independentistas, a partir da emergência 

de movimentos estruturados sobre uma base étnico-nacionalista. O conflito 

ideológico entre Estados abriu espaço ao conflito entre nacionalidades e 

entidades subestatais, possibilitando um recrudescimento dos nacionalismos. 

Em muitos casos, assim como aconteceu ao final do século XIX e início do século 

XX, muitos destes movimentos passaram a ser motivação para uso da violência, 

principalmente, empunhando o estandarte de defesa das identidades nacionais. 

A atenuação do papel tradicional dos Estados-nação passou a ser bem 

evidente na União Europeia, como consequência da globalização, do processo 

de integração regional e, sobretudo, do robustecimento das autonomias 

territoriais no interior de vários países. Ainda que em alguns Estados europeus, 

como por exemplo, a França, manifestem pressões territoriais de características 

centrífugas (haja vista a situação de Córsega, Alsácia-Lorena, Bretanha e 

Occitânia), nos casos particulares da Espanha (Catalunha, País Basco e 

Galícia), Bélgica (Flandres) e Reino Unido (Escócia e Irlanda do Norte) essas 

pressões encontram-se mais exacerbadas e em um nível de desenvolvimento e 

organização mais avançado que em outras nações sem Estado europeias.  

                                                           
1 A autodeterminação dos povos é o princípio que garante a todo povo de um país o direito de 

se autogovernar, realizar suas escolhas sem intervenção externa, exercendo soberanamente o 

direito de determinar o próprio estatuto político. 
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O desmembramento nacional – ou simplesmente o separatismo - passou 

a ser visto como a solução para reivindicações de identidades: cada país pode 

dar origem a vários outros. Esse aspecto revela uma situação paradoxal, uma 

vez que no mundo globalizado contrapõe-se, de um lado, a tendência a uma 

maior integração a partir da criação de redes, desenvolvimento dos transportes 

e das comunicações, do turismo e do comércio aproximando povos e nações e, 

de outro, aquela que se expressa na crescente luta de diversos povos por 

autonomia, com a consequente fragmentação de territórios. 

Nesse sentido, cabe enfatizar as contribuições de Habermas (1995, p.99), 

que sustenta que a globalização da comunicação estabelece novos desafios às 

sociedades e aos Estados nacionais. De um lado disponibiliza a oportunidade de 

superação da perspectiva homogeneizadora de nação, através do 

reconhecimento da pluralidade étnico-cultural-religiosa, por outro nos encaminha 

para um mundo fragmentado, com “multiplicidade de aldeias globais”.  

Apesar dos esforços do bloco europeu em estabelecer uma união 

econômica e monetária entre seus países-membros, ressurgem com vigor os 

movimentos nacionais de defesa da identidade social e cultural de diferentes 

povos e nações. Nos anos pós-Guerra Fria, estes movimentos passaram a 

empunhar a bandeira da autonomia territorial e independência, calcada nas 

identidades culturais históricas, passados gloriosos etc. Aqui se enquadram 

vários movimentos que perduram até hoje e que serão objeto de estudo desta 

pesquisa: Catalunha, Escócia e Flandres.  

Espanha, Reino Unido e Bélgica são três Estados plurinacionais que 

desenvolveram fórmulas distintas para lidar com os nacionalismos de tendências 

centrífugas. Enquanto a Espanha, que sempre teve uma propensão mais 

centralizadora ao governar, encaminhou o chamado ‘Estado das Autonomias”, 

em 1978, com o intuito de atender às demandas nacionais levantadas, 

historicamente, por galegos, bascos e catalães, a Bélgica passou por quatro 

Constituições em pouco mais de duas décadas para mitigar as diferenças 

linguístico-culturais internas, assim como o Reino Unido realizou a chamada 

Devolution, em 1997, para esmaecer a possibilidade de um desmembramento 

territorial, temendo uma repetição do processo de cisão da Irlanda, no início do 

século XX.  
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É válido lembrar que houve algumas experiências no mundo, nas quais 

as minorias nacionais foram acomodadas de maneira democrática ou de forma 

autoritária e, em tese, houve um arrefecimento das lutas nacionais periféricas 

dentro de seus territórios. Podem ser citados os casos da Bolívia (que deixou de 

ser uma república, para tornar-se um Estado plurinacional, reconhecido, 

inclusive em seu nome oficial) e do Canadá, em relação à luta nacionalista de 

Quebec (em 1995, houve um referendo, no qual 50,6% dos quebequenses 

rechaçaram sua independência. Ainda assim, o Canadá realizou uma forte 

política de descentralização, objetivando a incorporação das demandas políticas 

do Quebec e, consequentemente, tencionando evitar a fragmentação do 

território canadense).  

Já um exemplo atual de prática de descentralização que arrefeceu os 

nacionalismos periféricos, mas atuando de maneira coercitiva, é o federalismo 

russo que, apesar de reconhecer a existência de dezenas de grupos étnicos e 

dividir seu território em repúblicas, age com repressão às lutas nacionalistas, 

haja vista a situação das repúblicas caucasianas, como a Chechênia e o 

Daguestão. 

Dentro do sistema internacional, cujas decisões e rumos são tomados 

essencialmente pelos Estados, as comunidades nacionais que não dispõem de 

Estado são em geral (ou assim o percebem) marginalizadas ou excluídas e, 

desta forma, há um permanente potencial para eclodir reações organizadas ou 

não de um conjunto delas na atualidade que tentam resguardar e pôr em 

destaque suas identidades culturais ameaçadas, como por exemplo, a defesa do 

idioma (o catalão na Espanha, o alsaciano na França etc.).  

Povos e nações europeus sem Estado não têm reconhecimento político 

algum e não são consultados sobre decisões envolvendo os temas que lhes 

afetam na União Europeia, fato que fratura a base democrática do bloco, além 

de sinalizar uma difícil convivência futura entre os povos europeus. Segundo 

Guibernau (1997), minorias nacionais com uma consciência nacionalista 

ressentem-se dos vários modos pelos quais suas instituições políticas se 

perderam no passado, enquanto outras estão simplesmente insatisfeitas sobre 

a maneira como o Estado trata dos interesses delas. Isso explica a atual 

revivificação do nacionalismo em nações sem Estado na Europa ocidental. 
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  Como já assinalado, a globalização gerou resistências que no caso do 

tema aqui tratado, têm se expressado como um regresso às identidades 

nacionais. O surgimento de uma identidade europeia explicita o objetivo de 

dirimir as diferenças culturais no velho continente, reduzindo o particularismo e 

as idiossincrasias locais. Na Europa Ocidental, a prosperidade e 

desenvolvimento de algumas regiões como a Catalunha, Flandres e a Escócia 

deram origem a reclamações por autonomia econômica e fiscal que se 

sustentam fortemente em reivindicações nacionalistas e que, nos últimos anos, 

se desdobraram em lutas soberanistas. 

Para Castells (2012), a hostilidade generalizada dos cidadãos ao 

processo de unificação é reforçada pelo discurso da maior parte dos líderes 

políticos que apresentam a União Europeia como a adaptação necessária à 

globalização, mantendo o corolário do ajuste econômico, da flexibilidade dos 

mercados de trabalho e da redução do Estado do bem-estar social como as 

condições para a integração de cada país na União Europeia. Assim, já que o 

aceleramento do processo de integração coincidiu com a estagnação dos 

padrões de vida, com o surgimento do desemprego e com a maior desigualdade 

social na década de 90, partes significativas da população europeia tendem a 

afirmar suas nações contra os respectivos Estados, considerados cativos da 

supranacionalidade europeia. 

A pugna pela defesa de uma identidade, a qual serve de mecanismo de 

resistência à globalização econômica e à privação de direitos políticos, se 

encontra sob o nível do Estado-nação, ou seja, atribui-se dinamismo às regiões 

e às cidades da Europa. O protagonismo do local e do regional deriva da 

importância que o território possui neste contexto: se antes a Catalunha era o 

lugar onde viviam os catalães, hoje os catalães são os indivíduos que vivem na 

Catalunha. Neste sentido, assegura Nogué Font (2006) que antes as pessoas 

se definiam em relação ao grupo social a que pertenciam e ele projetava caráter 

ao seu território. Em função do surgimento das nações, Estados e Estados-

nação, o território delimitado politicamente passou a definir as pessoas, ou seja, 

houve uma transferência de ênfase do grupo ao território. Em outras palavras, 

uma minoria nacional almeja demarcar seu território para, assim, solidificar o 

sentimento identitário em seus membros. Linhas de fratura, antes “invisíveis” por 
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conta da hegemonia política e cultural que conformava uma nação, passaram a 

ascender na Europa, denotando a existência de inúmeras minorias nacionais, 

com idiossincrasias linguísticas e culturais, e que, historicamente, foram 

anuladas, suprimidas ou subjugadas.  

À vista dessa argumentação, esta pesquisa estruturará sua análise 

focando, principalmente, os aspectos étnico-culturais e identitários dessas 

minorias nacionais, que compõem muitas das nações sem estado localizadas na 

Europa ocidental e que nos últimos 25 anos vêm empunhando a bandeira de 

inúmeros movimentos nacionalistas. Tenciona-se observar as razões pelas 

quais as iniciativas de descentralização dos três Estados em questão, Reino 

Unido, Espanha e Bélgica, não surtiram o efeito imaginado, que era o de 

acomodação de suas minorias nacionais.  

No capítulo um, far-se-á um percurso sobre a relevância dos estudos 

sobre nacionalismo, focando, principalmente, na apresentação e análise das 

diferentes correntes de pensamento que estudam o tema, além de relacioná-lo 

com importantes conceitos atinentes à Geografia Política: fronteira, território e 

região. 

Os capítulos dois, três e quatro apontarão para as causas das ações 

descentralizadoras, como elas se deram e os desdobramentos ocasionados a 

partir do momento que foram postas em prática em cada um dos casos 

(Flandres, Escócia e Catalunha). Nos três capítulos, seguiu-se estrutura 

semelhante: a análise destes movimentos subnacionais, as ações executadas 

pelos Estados que os contêm para acomodá-los e apontar as tendências futuras, 

caso estas lutas alcancem os objetivos almejados. Ao final de cada um, há uma 

linha do tempo, apresentando os fatos mais importantes que corroboraram para 

a sobrevivência e fortalecimento das três nações sem Estado e suas lutas 

nacionalistas. 

Outro aspecto a ser considerado é que o contexto da crise econômica dos 

últimos anos pode ser mais um fator para esta intensificação dos movimentos, 

mas ele não é a sua principal causa. Neste sentido, afirma Dieckhoff (2000, 

p.105), “não é possível estabelecer uma correlação estreita entre a crise 
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econômica e ascensão do nacionalismo; as condições econômicas funcionam 

mais como catalizador do que como gatilho”. 

Tanto as razões econômicas, quanto as étnico-culturais serão analisadas 

durante o percurso do texto, entretanto, pode-se ter como hipótese o fato de que, 

independentemente dos motivos que impulsionaram o robustecimento de um 

movimento nacionalista e das ações que o Estado desenvolveu como resposta 

a esse incremento de nacionalismos periféricos, o modelo de Estado 

democrático liberal já não se mostra capaz de atender às demandas 

autonomistas e soberanistas. 

É importante ressaltar que serão utilizados os termos: nacionalismos 

periféricos, subnacionais, centrífugos, subestatais e nacionalismos de nações 

sem Estado como sinônimos em todo o texto. Já o termo nacionalismo de Estado 

terá como sinônimo nacionalismo centrípeto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

1. A PERTINÊNCIA DOS ESTUDOS SOBRE NACIONALISMO  

 

1.1. Nacionalismo na Europa  
 

Um dos traços mais característicos do mundo contemporâneo é a 

ascensão de movimentos nacionalistas, os quais têm gerado alguns conflitos de 

razão étnico-cultural, além de terem trazido à tona a luta das minorias nacionais 

por autonomia, soberania, independência etc. Muito tem se questionado sobre o 

poder monopolizador do Estado sobre as várias nações insertadas em seu 

território, já que ele dispõe de recursos para encaminhar uma homogeneização 

cultural, política e territorial da nação (de uma delas, em caso de Estados 

plurinacionais). A presença de nações sem Estado em expressivo número de 

países, sobretudo na Europa (ver mapa 01), tem robustecido essas lutas 

subnacionais, de tendência centrífuga, como se evidencia na Bélgica, Espanha 

e Reino Unido. 

O termo nacionalismo, o qual será analisado no subcapítulo seguinte, 

ressalta o processo de formação de nações, o sentimento de pertencimento a 

um grupo nacional, a existência de língua, religião, costumes, tradições etc. que 

representam a nação defendida por ele. Em geral, os nacionalismos de Estado 

têm características mais reativas e impositivas, enquanto os das nações sem 

Estado são mais proativos, de luta por liberdade. Enquanto o primeiro é 

associado ao patriotismo, o segundo é adjetivado como separatista. Segundo 

Béjar (2010), ser nacionalista é sempre uma condição projetada, ou seja, 

nacionalistas são sempre os outros. Completa a autora (2010, s/p, tradução 

nossa: “Reconhece-se a autoidentificação nacionalista como uma condição 

temporal, transitória, ou seja, quando tivermos um Estado, não seremos 

nacionalistas”.2 

A ideologia nacionalista tem como base o reconhecimento da existência 

de uma nação soberana e definida territorialmente, composta por indivíduos que 

se sentem vinculados a partir da comparência de um rol de variáveis, as quais 

vão, segundo Núnez Seixas (2004),  

                                                           
2 Se reconoce la autoidentificación nacionalista como una condición temporal, transitoria: cuando 

tengamos un Estado no seremos nacionalistas. 
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[...] desde a vontade à territorialidade ou a história comum 
e ao conjunto de características étnico-culturais mais ou 
menos objetiváveis que se denomina etnicidade, ou seja, 
que definem uma consciência social e que, sobretudo, 
consideram que este coletivo é o sujeito de direitos 
políticos comuns e, em consequência, soberano. (NÚNEZ 
SEIXAS, 2004, p.11, tradução nossa)3 

 

Mapa 01 – AS NAÇÕES SEM ESTADO NA EUROPA 

 

O mapa 01 ressalta a existência de nações sem Estado, sobretudo na 

porção ocidental do continente europeu, já que nesta porção continental, em 

razão dos Estados democráticos liberais ali existentes, estas minorias têm 

podido se organizar de maneira mais sistêmica para alcançar seus intentos, tais 

como maior reconhecimento, autonomia ou soberania. No Leste europeu existe 

                                                           
3 La nación es integrada por un conjunto de variables, desde la voluntad a la territorialidad o la 

historia común y al conjunto de características étnico-culturales más o menos objetivables que 
se denomina etnicidad, es decir, que definen una conciencia social y que, sobre todo, consideran 
que ese colectivo es el sujeto de derechos políticos comunes y, en consecuencia, soberano. 
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um rol grande de nações sem Estado, mas que têm menos espaço para sua 

organização e luta, já que estão inseridas em Estados mais centralizadores. 

Como este trabalho analisa a forma como os Estados democráticos têm agido 

para acomodar suas minorias nacionais, deu-se ênfase, no mapa 01, à parte 

ocidental do velho continente. 

Os discursos nacionalistas sempre tendem a valorizar as diferenças como 

um valor essencial. Indica-se, como exemplo, a forma como os catalães 

enxergam o castelhano como idioma e marcador cultural espanhol; em outras 

palavras, salienta-se a diferença linguística como uma distinção essencial entre 

as nações e que, de certa forma, justifica seu discurso soberanista. 

Se nos séculos XVIII e XIX, houve um predomínio dos nacionalismos 

homogeneizadores emanados pelos Estados-nação (ex. França e Estados 

Unidos), no século XX registrou-se a emergência de nacionalismos anticoloniais 

em todo o mundo (ex. Índia) e aqueles ocorridos no seio de Estados 

plurinacionais, almejando autogoverno (ex. movimento catalão na Espanha). De 

acordo com Máiz (2006), os nacionalismos contemporâneos, retomados no fim 

do século XX, podem ser tipificados da seguinte maneira:  nacionalismos contra 

o Estado, processos de nacionalização em Estados independentes, 

nacionalismos irredentos e nacionalismos fundamentalistas de resposta aos 

nacionalismos anticoloniais. Focar-se-á, neste trabalho, nos dois primeiros tipos, 

ocorridos na Europa. 

 Durante o século XX, depois de um período de intensas ações 

nacionalizantes, como foram os casos do fascismo, nazismo, franquismo etc., a 

estabilidade e a homogeneidade dos Estados-nação europeus foram colocadas 

em xeque pela (re)emergência de movimentos periféricos, principalmente em 

países de característica plurinacional, onde não correspondem os limites estatais 

e nacionais. Os processos de homogeneização que efluem dos membros de uma 

nacionalidade podem ir desde os processos de assimilação cultural impostos 

pelo Estado, até a sua subjugação intensa e, no limite, ações de limpeza étnica, 

como foi o caso dos sérvios em relação aos kosovares. 

A assimilação cultural intenta gerar uma identidade coletiva comum dentro 

dos limites do Estado, reforçando as práticas de supressão das diferenças 
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subnacionais, já que fortalece a ideia de integração à nação majoritária, desde 

que as minorias abandonem a(s) identidade(s) dos grupos a que pertencem. Já 

a limpeza étnica ocorre em função de diferenças étnico-raciais ou nas 

dessemelhanças culturais (religião, língua etc.). Exemplo: as minorias armênias 

na Turquia. 

Na década de 1990, as ações de limpeza étnica vistas nos conflitos da 

Península Balcânica, ressuscitaram o lado cruel do nacionalismo: a construção 

de uma identidade pode servir ao interesse de membros de uma nação em 

detrimento dos pertencentes a outras nações. Em relação a este conflito, 

Calhoum (2007) considera que muitos sérvios foram obrigados a aderir às 

chamadas solidariedades étnicas para enfrentar a guerra civil. Em outras 

palavras, em função da existência de uma identidade sérvia, a qual seria a mais 

antiga da região (sob o olhar dos que lutavam contra a Bósnia), era necessário 

que ela se sobrepujasse à multietnicidade bósnia. Consequentemente, seus 

militantes deveriam matar ou morrer pela sua própria nação, conclui o autor. 

Se nos regimes ditatoriais, a coesão nacional poderia ser atingida através 

de medidas impositivas, coercitivas e com criação e valorização de tradições, 

nos Estados democráticos, o desafio da coesão nacional passa também pela 

unidade do território, ou seja, se nas ditaduras, o Estado dispunha de 

mecanismos pragmáticos para legitimar sua autoridade dentro de suas 

fronteiras, nas democracias este processo requer acordos e concessões entre 

as nações que o compõem. Podem ser citadas a situação dos escoceses no 

Reino Unido, dos catalães na Espanha, de flamengos na Bélgica etc.  

Segundo Fusi (2016), por ocorrerem em Estados desenvolvidos 

(Espanha, França, Canadá, Reino Unido etc.), os nacionalismos ocidentais 

ressurgidos no fim do século XX foram vistos como negativos, porque 

apregoavam divisões territoriais, tendência diametralmente oposta à vista na 

década de 1990, já que se encaminhavam processos de integração e supressão 

das fronteiras. O reavivamento destas ondas nacionalistas revelou a força das 

exigências por descentralização política, provindas de partidos subnacionais, e 

calcadas na defesa da língua e cultura, de autogoverno, assim como demonstrou 

a crise do modelo centralizador de Estado. De acordo com Máiz (2006),  
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[...] as reformas descentralizadoras empreendidas nos 
Estados ocidentais tiveram efeitos desiguais: se em alguns 
casos serviram para amainar o conflito (Bélgica, na década 
de 1980); em outros, como Espanha ou Irlanda, 
consolidaram [os nacionalismos subnacionais] 
politicamente de forma diversa, ao estabelecerem um 
marco institucional que incentivou a etnificação da política. 
(MÁIZ, 2006, s/p, tradução nossa)4 

  

Existem, também, os nacionalismos extraterritoriais, ou seja, aqueles que 

se remetem a grupos nacionais que estão espalhados para além das fronteiras 

dos Estados. A este movimento, dá-se o nome de irredentismo, que se refere à 

aspiração de um povo em perfazer sua unidade territorial nacional, anexando 

terras estrangeiras (ou irredentas), baseando-se em precedentes históricos, 

identidade étnica etc. Tem-se, como exemplo, a situação do povo basco, cuja 

ocupação está compartida entre Espanha e França. 

 Há também os casos de minorias nacionais que ganharam este 

qualificativo devido à ocorrência de cisões territoriais ou secessões. Podem ser 

citados os exemplos dos russos espalhados pelos “novos” Estados surgidos pela 

desintegração da URSS, assim como os húngaros distribuídos na Romênia, 

Eslováquia, Sérvia e Ucrânia, em função do desmembramento do Império 

Áustro-Húngaro ao final da Primeira Guerra Mundial. 

Durante o período da Guerra Fria e, mais fortemente, nas últimas três 

décadas, a Europa tem executado ações visando à integração do continente: 

desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Ceca), passando pela 

Comunidade Econômica Europeia (CEE), até chegar à União Europeia (UE) 

(processo que será mais detalhado no capítulo 5). Entre os desdobramentos 

almejados a partir da consolidação de sua integração, está o de se criar uma 

cidadania europeia, possível através de um processo de unificação paulatina dos 

Estados que a constituem, mas que vem sendo debilitada pelo recrudescimento 

                                                           
4 Las reformas descentralizadoras emprendidas por la generalidad de los Estados occidentales 

en respuesta a estas demandas han tenido, como veremos, efectos desiguales: si bien en 
algunos casos ha servido para despotenciar el conflicto durante los años ochenta (Bélgica); en 
otros, como Canadá, España o Irlanda, lo ha consolidado políticamente de forma diversa, al 
establecer un marco institucional que incentiva la etnificación de la política. 
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dos nacionalismos centrífugos no velho continente. De acordo com Guimarães 

(2008, s/p),  

[...] o atual processo de integração europeia não é um 
processo de eliminação do Estado e de suas 
características fundamentais. Esse é um fenômeno 
semelhante ao que ocorreu no passado na Alemanha e na 
Itália, e nada tem a ver com alguma suposta tendência 
histórica ao fim das fronteiras, mas sim corresponde a um 
redesenhar de fronteiras e de cidadania. Trata-se em 
realidade da formação gradual de um novo (e enorme) 
Estado em um processo semelhante, mas de nenhuma 
forma igual (pois os Estados, na União Europeia, ainda 
conservam um número muito maior de prerrogativas 
soberanas) ao que sucedeu na formação dos Estados 
Unidos, Alemanha e Itália. 

  

 A proposta de se criar uma comunidade europeia gerou efeitos de 

mudança no próprio papel do Estado, que passou a enxergar câmbios na 

sociedade civil nacional, já que, conforme afirma Guerrero (1994, p.166, 

tradução nossa), “houve a extensão das liberdades individuais, a diversificação 

das bases para a determinação das identidades e os grupos de interesse e a 

formação de redes de interesses em escalas não coincidentes com os limites do 

Estado nacional.”5 As minorias nacionais passaram a enxergar estas 

transformações dos Estados nacionais e a “construção europeia” como algo 

positivo, já que suas lutas, teoricamente, não estariam mais circunscritas a um 

âmbito doméstico.  

A comunidade europeia era vista como a solução dos nacionalismos, já 

que, em tese, haveria a preponderância dos princípios de subsidiariedade, 

atribuindo-se mais poder às regiões, cidades etc. A forma como o bloco conduziu 

este processo refletiu a maneira como os nacionalismos passaram a atuar no 

velho continente: se os Estados ainda são os entes que detêm o maior poder e 

a Europa é a nossa solução, só se tornando um Estado pode-se gozar, de fato, 

dos benefícios de ser europeu. Neste contexto, sobretudo no século XXI, 

intensificaram-se os discursos separatistas emanados de minorias nacionais 

insertadas em Estados-membros da União Europeia. 

                                                           
5 [Con el cambio del Estado] hubo extensión de las libertades individuales, la diversificación de 

las bases para la determinación de las identidades y los grupos de interés y la formación de redes 
de intereses a escalas no coincidentes con los límites del Estado nacional. 
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1.2. Movimentos nacionalistas: conceitos e temas 

 

1.2.1. Teorias sobre o nacionalismo 

  

Muitos autores vêm tentando organizar a profícua produção sobre o 

nacionalismo. Autores como Karl Deutsch (1966), Anthony D. Smith (2001), 

Ernest Gellner (1981;1993), Eric Hobsbawn (2007), Benedict Anderson (2008), 

entre outros, dedicaram atenção especial ao aprofundamento da compreensão 

desse complexo fenômeno sociocultural, político e geopolítico. Alguns 

posicionam o nacionalismo como uma ideologia que antecede as nações 

modernas, outros asseveram que ele é um produto do “surgimento” destas 

mesmas nações modernas, pós-Revolução Francesa e Industrial e Romantismo 

alemão. O nacionalismo ganha peso após estes eventos, em um contexto em 

que surgem os Estados-nação. De acordo com Romão (2014, p.37), o Estado-

nação é um termo que sintetiza duas vontades diferentes: 

A ambição de conquista do poder político soberano por 
parte de um determinado grupo unido em torno de 
afinidades culturais – a nação conduzirá ao Estado; ou a 
vontade de um poder político de criar afinidades culturais 
e fomentar o desenvolvimento e a coesão de um grupo 
unido sobre o qual irá assentar este mesmo poder – o 
Estado dará origem à nação. (ROMÃO, 2014, p.37). 

 

Sob essa perspectiva, pode-se dizer que o nacionalismo ocorre em uma 

via dupla: um movimento que emana de alguma minoria nacional, a qual luta por 

ter mais autonomia e/ou independência, ou de um Estado que quer cimentar os 

laços entre seu povo, através da disseminação de uma consciência de nação, 

alicerçada em valores identitários. 

Uma longa discussão na literatura sobre o assunto opõe argumentos que, 

por um lado, afirmam que o nacionalismo é a continuidade de uma etnicidade6 

antiga, e por outro, aqueles que asseguram que o nacionalismo é 

essencialmente moderno. 

                                                           
6 De acordo com Poutignat (2011), a etnicidade é um fenômeno universalmente presente na 

época moderna, precisamente por tratar-se de um produto do desenvolvimento econômico, da 

expansão industrial capitalista e da formação e do desenvolvimento dos Estados-nações. 
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Vale lembrar que o conceito de etnicidade se refere ao pertencimento 

étnico como elemento do qual derivam lealdades e direitos coletivos. Este 

conceito se popularizou na década de 1970, em contexto correlato aos conflitos 

e reivindicações étnicas intensificados no final da década anterior e  

[...] surgem de forma simultânea nas sociedades 
industriais e nas sociedades do Terceiro mundo, e se 
produzem igualmente nas nações ditas pluriétnicas, assim 
como naquelas supostas culturalmente homogêneas: 
regionalismos na França e na Grã-Bretanha, conflitos 
linguísticos no Canadá e na Bélgica, problema das 
nacionalidades no leste europeu, tribalismo na África. 
(POUTIGNAT, 2011, p.25) 

  

Além dos modernistas, Smith (2001) aponta que há outras correntes que 

estudam as nações e os nacionalismos: os perenialistas, os primordialistas e os 

etnossimbolistas. 

 Para os perenialistas, as nações sempre existiram em todos os períodos 

da história e “muitas nações existiram desde tempos imemoriais” (SMITH, 2001, 

p. 77). Esta corrente sustenta que os vínculos sobre os quais se alicerçam as 

nações são permanentes no tempo, por conseguinte, as nações não são 

elementos exclusivos da modernidade. Importante referência entre os 

perenialistas é o historiador francês Ernest Renan7, que sustentava o conceito 

de nação eletiva, que se legitima “pela ideia de um consentimento mais difuso e 

profundo, historicamente determinado, permanente, mais de união do que 

pluralista, como ordenariam os mecanismos da representação e do voto 

majoritário”. (HERMET, 1996, p. 129).  

O autor realça a importância de dois elementos: um composto pelo 

passado histórico e que constitui o capital social no qual assenta uma ideia 

nacional, no qual o passado não seria uma realidade que se imporia por si 

mesma, mas uma construção contínua; e outro, que se materializa no 

consentimento dos cidadãos a estes princípios e no seu desejo de prosseguir 

sendo parte da nação. 

                                                           
7 Ernest Renan foi um importante historiador francês do século XIX, que escreveu duas 
importantes obras que versam sobre o tema das nações e nacionalismos: História Geral das 
Línguas Semíticas, em 1855 e O que é uma nação, em 1882. 
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Renan assegura que a nação se assemelha à alma, a um princípio 

espiritual, traduzida por uma noção mental que um grupo pode ter sobre ela. 

Este “princípio espiritual” requer duas coisas, que ao fim se tornam uma: a posse 

comum de um rico legado de lembranças e o desejo de viver junto. Esta nação 

eletiva está estruturada sobre o consentimento, o desejo de se manter a vida 

comum. Para ele, a existência de uma nação é um plebiscito de todos os dias. 

Não obstante, este “plebiscito” vincula-se somente àqueles que têm um passado 

comum, as mesmas raízes.  

 Ainda na corrente perenialista, é interessante notar como se aplicava o 

conceito de raça, que tinha um caráter mais cultural, ou seja, referia-se a distintos 

povos os quais tinham a mesma ascendência e tinham práticas culturais 

semelhantes, do que um caráter naturalista, que se atrelava a traços biológicos 

e hereditariedade. 

 Smith afirma que o perenialismo se apresenta de duas maneiras distintas:  

a) o perenialismo contínuo, que sustenta que cada nação tem uma longa 

história (que em alguns casos pode ser originada na Antiguidade); neste caso, 

há evidências da “distinção de nações velhas, de exemplos mais tardios que 

foram deliberadamente criados”. Como nações “velhas”, Smith (2001) cita 

França, Inglaterra e Espanha, que tinham larga história, elemento que “conferia 

substância histórica ao sentimento popular de nacionalidade” (p. 79).  

b) o perenialismo recorrente, que assegura que as nações são históricas, mas 

sofrem mudanças no decurso do tempo. Uma nação pode ter começo e fim, mas 

a categoria de nação “reaparece em todos os períodos da história e encontra-se 

em todos os continentes do globo”. (ibid, p. 80) 

 Já os primordialistas entendem que as nações são primordiais, calcam 

seus discursos em uma óptica naturalista, entendendo que as nações existem 

na ordem natural, às vezes vistas como um desígnio de Deus. O primordialismo 

da nação foi advogado por ideólogos e líderes de movimentos nacionalistas. 

Para eles, as nações são unidades naturais da história da humanidade, e, se 

algumas delas ainda não lograram manifestar-se, isso advém de injustiças 

históricas e que os movimentos nacionalistas tencionam consertar. 
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Há uma grande importância dada aos vínculos de parentesco. Estes 

vínculos formam famílias, grupos étnicos e nações. Também pode-se analisar 

duas perspectivas dentro da corrente primordialista: 

a) nacionalismo organicista: defende que é possível encontrar elementos das 

nações, dos grupos étnicos e das raças, seguindo “impulsos de reprodução 

genética subjacentes dos indivíduos e até a forma como estes utilizam 

estratégias nepotistas e de adaptação inclusiva para maximizar as suas 

combinações genéticas” (SMITH, 2001, p. 81).  

b) nacionalismo cultural: uma segunda vertente defende que os grupos étnicos 

e as nações se formam “com base nas afinidades com os dons culturais da vida 

social”. (ibid) Há uma defesa contínua das afinidades com raça, língua, parentes, 

religião, território etc. Nesta linha, a formação da nação depende que “o indivíduo 

reconheça nos outros membros traços culturais como a língua, a religião e os 

costumes, que lhe permitem detectar que há um ancestral comum, ou seja, que 

a semelhança cultural termina sendo o medidor da etnicidade”. (RESTREPO, 

2011, s/p, tradução nossa).8 

 Clifford Geertz é um dos principais nomes do primordialismo. Ele usa o 

termo “sentimentos primordiais” para referir-se a laços psicológicos e étnicos, de 

caráter linguístico, racial, religioso, que algumas vezes se emaranham entre si, 

e outras vezes apresentam-se distintamente, mas que em todos os casos foram 

identidades básicas que unem comunidades pré-nacionais. E são os laços 

primordiais que Geertz vê como obstáculos à unidade nacional que as políticas 

de nation-building9 perseguem. 

A linha seguida por Smith (2001) é chamada de etnossimbolismo. O 

paradigma etnossimbólico valoriza os elementos subjetivos da persistência das 

etnias, da formação das nações e do impacto do nacionalismo. Estes elementos 

subjetivos referem-se à memória, aos sentimentos, aos mitos e aos símbolos; já 

os elementos objetivos dizem respeito à língua, religião, território, etc. Para o 

                                                           
8 El individuo reconozca en otros miembros rasgos culturales como la lengua, la religión y las 
costumbres, que le permitan detectar que hay un ancestral común, o sea, la semejanza cultural 
termina como siendo un medidor de la etnicidad. 
9 As políticas de nation-building se referem ao processo de estruturação ou construção de uma 
nação, forjando uma identidade nacional, a partir do poder do estado. Seu objetivo é unificar um 
povo ou vários dentro de um estado de modo que uma estabilidade política de longo prazo. 
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autor, mais importante do que a nacionalidade é a etnicidade, isto é, o 

pertencimento e identificação de um indivíduo com determinado grupo étnico; 

daí deriva a formação das nações. É relevante destacar que os perenialistas 

também valorizam mais os elementos subjetivos, em detrimento dos critérios 

objetivos de pertencimento nacional. Neste sentido, afirma Poutignat (2011):  

Ernest Renan procede a uma refutação minuciosa dos 
critérios objetivos de pertença nacional (tais como poderia 
procurá-los nos fatores etnográfico, geográfico ou 
linguístico, em prol de critérios subjetivos: o desejo, a 
vontade e o consentimento. (POUTIGNAT, 2011, p.35).  

 

O etnossimbolismo se preocupa em averiguar a relação entre as elites e 

o povo que elas intentam representar; um elemento que permite esta análise são 

as tradições culturais, que emanam tanto das camadas inferiores, quanto da elite 

intelectual, dirigentes políticos, etc. Ainda nesta concepção, o nacionalismo está 

atrelado à identidade nacional e à consciência nacional. A identidade nacional 

torna-se um elemento poderoso, pois através dela logra-se a imortalidade e a 

dignidade coletivas.  

Outra preocupação do etnossimbolismo é a investigação sobre como os 

padrões sociais e culturais se concretizam a longo prazo. Para Smith (2011): 

A abordagem etnossimbólica dirige atenção para a 
maneira como os tipos mais antigos de identidade coletiva 
podem influenciar o surgimento de nações, ao mesmo 
tempo que permitem muitas das rupturas e 
descontinuidades do registro histórico. (SMITH, 2001, p. 
90) 

 

Dentro da perspectiva etnossimbólica, há uma conexão entre o 

aparecimento de nações e nacionalismos e a presença de identidades culturais 

antigas, presentes em comunidades étnicas. “Para este paradigma, o 

nacionalismo e as nações fazem parte de uma família etnocultural mais ampla 

de identidades e aspirações coletivas”. (ibid) 

À vista do exame dessas correntes, pode-se depreender que há uma 

convergência de elementos presentes entre o perenialismo, o primordialismo e 

o etnossimbolismo. Elas sustentam que as nações têm sua origem em grupos 

étnico-culturais; como estas comunidades existem desde muito tempo, infere-se 
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que o sentimento de pertencimento a uma nação, ou seja, a nacionalidade, não 

é um produto da modernidade. Cada povo cria sua comunidade nacional à 

medida que se reiteram valores como língua, religião, símbolos, mitos, entre 

outros, vinculados a um território determinado, que promovem, desta forma, a 

formação de uma identidade nacional. Um ponto questionável alude ao aspecto 

“natural” da formação das nações, principalmente entre os primordialistas. 

Conforme afirma Guibernau (1997, p. 58), “as concepções baseadas na 

naturalidade simplificam o conceito, incluindo todos os tipos de grupos humanos 

na categoria de nações que remontam a períodos anteriores”. 

 Por outro lado, há um rol de teorias produzidas pelos modernistas, que 

afirmam que o nacionalismo é um fenômeno que se iniciou no fim do século 

XVIII; ainda assim há divergências nas interpretações propostas por alguns 

desses autores. Ernest Gellner (1981) vê o nacionalismo enraizado na 

industrialização e surgimento de uma sociedade industrial; Eric Hobsbawn 

(2007) o relaciona com a invenção de uma ideologia para legitimar Estados 

dentro das relações econômicas capitalistas; Karl Deutsch (1966) e Benedict 

Anderson (2008) o associam ao desenvolvimento de novas retóricas para a 

identidade de um grupo (desenvolvimento das comunicações, imprensa, 

símbolos etc.). 

 Deutsch (1966), com sua obra Nationalism and Social Communication 

(1966), define a nação como uma necessidade do mundo moderno e o Estado 

impulsiona a construção da nação através da assimilação de todos os grupos 

étnicos em uma cultura comum que descansa sobre uma linguagem comum, 

processo que se consegue através do uso dos meios de comunicação. O autor 

crê que os processos de comunicação são fundamentais para criar sociedades 

e culturas coesas. O desenvolvimento das comunicações internas nos estados 

“é algo decisivo para a criação de um senso comum de identidade política e 

moral”. (GUIBERNAU, 1997, p. 10) 

Deutsch (1966) associa o nacionalismo a um processo de modernização 

política, fruto da evolução dos mercados, das indústrias, da comunicação de 

massa e da alfabetização. Em contraposição aos primordialistas, para ele a 

nação não é uma essência, tampouco o reflexo de laços primordiais, mas o 

resultado de um processo social de construção identitária. Evidencia-se que, 
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para o autor, o avanço das comunicações auxilia na geração de um senso 

comum de identidade política e cultural. Sob releitura de Déloye (2004), o teórico 

checo considera que o nacionalismo é: 

[...] um processo de emergência de uma comunidade de 
comunicação que assegura a congruência entre a unidade 
política e a unidade nacional é o resultado de uma história, 
a consequência de uma organização social específica, em 
um momento determinado da evolução histórica das 
sociedades humanas. (DÉLOYE, 2004, p. 57, tradução 
nossa)10 

  

A crítica que se coloca à obra de Deutsch é que ele não dá atenção aos 

aspectos subjetivos de construção da nação (relação com símbolos, mitos, 

rituais, etc.), mas foca, essencialmente, a dimensão linguística e as 

comunicações como únicos requisitos para a formação de uma nação; por 

conseguinte, dificulta-se a análise da questão de pertencimento nacional e os 

vários conflitos que o acompanham.   

 Ernest Gellner, ao escrever “Nações e Nacionalismos” (1984), afiança que 

as nações, tal como os Estados, são uma contingência e não uma necessidade 

universal. O autor afirma ainda que não há dúvidas de que o Estado surgiu sem 

a ajuda da nação e que algumas nações surgiram sem a bênção do seu próprio 

Estado. Para Gellner, o nacionalismo supõe a criação de um Estado que 

exercesse autoridade sobre a nação, a qual se forma quando os ocupantes de 

um determinado território reconhecem mutuamente certos deveres e direitos em 

função de sua qualidade como membros desta categoria de indivíduos. Isso 

ocorre porque compartilham uma cultura comum, padrões de conduta e 

comunicação. Daí porque grande parte dos movimentos nacionalistas reivindica 

um Estado para suas nações. 

 Gellner (1984) assevera que a visão das nações como uma forma natural, 

dada por Deus, é um mito; o nacionalismo que ora toma culturas pré-existentes 

                                                           
10 Un proceso de emergencia de una comunidad de comunicación que asegura la congruencia 
entre la unidad política y la unidad nacional es el resultado de una historia, la consecuencia de 
una organización social específica, en un momento determinado de la evolución histórica de las 
sociedades humanas. 
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e as transforma em nações, ora as inventa, e em outros casos, as elimina, é uma 

realidade indiscutível. 

 Ele fundamenta sua análise a partir da comparação entre as sociedades 

agrária e industrial, ou seja, para o desenvolvimento do nacionalismo foi 

determinante a superação das sociedades agrárias e a promoção da sociedade 

industrial. Na primeira, havia uma organização estamental, um isolamento das 

populações campesinas e a linguagem que se utilizava era um elemento 

secundário, não obstante, a cultura escrita era dominada por elites, religiosos e 

militares. Já a segunda representa o surgimento do nacionalismo, dentro de um 

contexto de capitalismo industrial, que requeria mobilidade de trabalho, fato que 

implicava a criação de uma cultura comum (criada pelas elites intelectuais). Para 

que a sociedade industrial funcionasse, era necessária uma homogeneidade 

cultural, possível através da criação de uma cultura e idioma padronizados e 

mediados por um sistema de educação sob controle do Estado, de tendência 

centralizadora,  

[…] o papel principal da educação passa a ser a 

manutenção do meio cultural/linguístico; [...] o estado é o 

protetor, não de uma fé, mas de uma cultura, sendo ele 

que mantém o sistema educacional inevitavelmente 

homogêneo e estandartizado, pois só ele consegue 

produzir o tipo de pessoal capaz de desempenhar cargos 

que envolvem a manipulação de significados e de 

pessoas, em vez de coisas. (GELLNER, 1993, p.164). 

 

 De acordo com essa abordagem, havia um desafio a ser seguido no 

período: a alfabetização, formação e uniformização da mão-de-obra, 

principalmente advinda do campo, que fizessem com que surgisse uma nova 

identidade a estes migrantes em função da modernização propiciada pela 

industrialização. A substituição de uma sociedade agrária por uma industrial 

permitiu, através da alfabetização e da educação, o câmbio de uma cultura à 

escala local, por outra mais abrangente. De acordo com Romão (2014, 40), “só 

estas novas culturas superiores, estandartizadas, homogêneas e centralizadas, 

em conjunto com a vontade que os homens tenham em permanecer por elas 

unidos, convergindo numa unidade política, poderão constituir uma nação”. 
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 Gellner afirma que o nacionalismo é um princípio político, o qual aponta 

que as unidades política e nacional deveriam ser congruentes e que os limites 

étnicos não devem se contrapor aos políticos; além disso, o autor sustenta que 

o nacionalismo dá origem às nações, e não o contrário. Assevera o autor que  

[...] reconhecidamente o nacionalismo utiliza a proliferação 
de culturas ou a riqueza cultural pré-existente, herdadas 
historicamente, embora o faça seletivamente e muito 
frequentemente as transforme de forma radical. [...] O 
nacionalismo não é aquilo que parece e, sobretudo não é 
aquilo que parece ser a si próprio. As culturas que diz 
defender e revivificar são muitas vezes por ele inventadas 
ou alteradas de modo a ficarem irreconhecíveis. 
(GELLNER, 1993, p.89) 

  

Uma crítica que se pode tecer à obra de Gellner é que o modelo de análise 

proposto por ele dá muita ênfase aos aspectos econômicos na emergência do 

nacionalismo. Além disso, ele sugere que os limites étnicos e políticos não 

devem ser incongruentes – uma realidade que atualmente quase inexiste no 

mundo. Por fim, ele rechaça a possibilidade da existência de nações antes dos 

nacionalismos, afirmação que contradiz o histórico de presença de nações pré-

Revolução Industrial. 

 Anthony Giddens, em “O Estado-Nação e a Violência”, de 2001, afirma 

que o nacionalismo surgiu apenas com o Estado moderno e que é um sentimento 

de pertencimento a uma única comunidade política, a uma pátria, representada 

por um conjunto de símbolos e convenções; desta forma, reconhece-se a 

importância dos laços culturais (como língua e religião). Giddens sustenta que 

as nações são resultado da ação do Estado. 

 O sociólogo britânico diz que o Estado constrói a nação, que é a 

coletividade sujeita à administração dele, não só através do ordenamento dos 

seres humanos no território e da administração pública, mas também da 

associação deles a símbolos que reforçam a comunalidade. Giddens (2001) 

define o nacionalismo como “a existência de símbolos e crenças que são ou 

propagados por grupos de elites ou detidos por muitos dos membros de 

categorias regionais, étnicas ou linguísticas de uma população e que implicam 

uma comunidade entre eles”. 
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 Outro importante autor é o historiador britânico Elie Kedourie, com sua 

obra “Nacionalismo” (2015) que defende que o nacionalismo é uma doutrina 

inventada na Europa, no século XIX e que a humanidade naturalmente se dividia 

em nações. Os idealizadores da doutrina nacionalista tentaram provar que as 

nações são divisões óbvias e naturais da raça humana, apoiando-se em várias 

áreas do conhecimento, como a história, a antropologia e a linguística. Ademais, 

afirma-se que os homens têm direito a apegar-se ao que os diferencia dos 

demais; por conseguinte, estas diferenças podem tornar-se um importante 

princípio político. Segundo Kedourie (2015),  

[...] o nacionalismo é uma doutrina inventada na Europa no 
começo do século XIX. Pretende fornecer um critério para 
determinar a unidade de população adequada para dispor 
de um governo exclusivamente próprio, para o exercício 
legítimo do poder no Estado e para a organização justa da 
sociedade internacional. Esta doutrina sustenta que a 
humanidade se encontra dividida de modo natural em 
nações, que as nações se distinguem por certas 
características que podem ser determinadas e que o único 
tipo de governo legítimo é o autogoverno nacional. 
(KEDOURIE, 2015, p. 37, tradução nossa)11 

  

Kedourie tinha Kant como um importante referencial para a construção de 

sua teoria nacionalista. Ele considera que o filósofo alemão não era um estudioso 

do nacionalismo, mas entendia que a ideia de autodeterminação estava no 

centro de sua teoria ética. “A ideia de autodeterminação se converteu na noção 

fundamental do discurso moral e político dos sucessores de Kant, especialmente 

de Fichte12; como tentei mostrar, a plena autodeterminação do indivíduo chegou 

a requerer a autodeterminação nacional” (KEDOURIE, 2015, p. 207).  

                                                           
11 El nacionalismo es una doctrina inventada en Europa al comienzo del siglo XIX. Pretende 
suministrar un criterio para determinar la unidad de población adecuada para disponer de un 
gobierno exclusivamente propio, para el ejercicio legítimo del poder en el Estado y para la 
organización justa de la sociedad internacional. Esta doctrina sostiene que la humanidad se 
encuentra dividida de modo natural en naciones, que las naciones se distinguen por ciertas 
características que pueden ser determinadas y que el único tipo de gobierno legítimo es el 
autogobierno nacional. 
12 Johann Gottlieb Fichte, autor da obra Discursos à Nação Alemã, de 1808. É um dos 
representantes do Romantismo alemão, além de ser um dos principais pensadores do 
pangermanismo. 
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Para o autor, o nacionalismo era uma doutrina da vontade, a qual 

representava “o ideal kantiano da autonomia da vontade e a sua aplicação a 

grupos culturais e, especialmente, linguísticos” (SMITH, 2001, p. 96). 

 Ainda entre os modernistas, destaca-se Eric Hobsbawn, e seu livro 

“Nações e Nacionalismo desde 1780” (2013). O historiador britânico assevera 

que o conceito de nação moderna surge em meados do século XIX, é um 

dispositivo construído, e é entendido como um conjunto de habitantes de um país 

regido por um mesmo governo. “A nação pertence a um período particular e 

historicamente recente. Ela é uma entidade social apenas quando relacionada 

ao Estado-nação; e não faz sentido discutir nação e nacionalidade fora desta 

relação” (HOBSBAWN, 2013, p.18). 

 Hobsbawn revela a necessidade de diferenciar dois grandes significados 

do termo “Estado-nação”: como estado territorial, surgido na Revolução 

Francesa e definido pela soberania política no marco de uma Constituição e de 

leis; e como estado étnico, sustentado no princípio de que cada estado nacional 

deve ser consonante com uma nação, em um espaço territorial determinado, 

deixando qualquer outra nacionalidade que perdure neste território, como uma 

minoria sem direito a intervir nos assuntos no estado. Neste sentido, para o autor, 

o nacionalismo se consolida como uma força ideológico-política, que criou ou 

inventou a nação. Para ele, os conceitos de nação e nacionalismo funcionam 

como uma engenharia social que se vale de tradições inventadas por via de 

adaptação de algo antigo ou pelo invento de algo inexistente. 

 O autor declara que os Estados e o nacionalismo geram as nações para 

controlar a população e o fazem através da padronização da língua - que 

geralmente era a língua dos dominantes e da elite; logo, transformava-se no 

idioma oficial dos Estados modernos por meio dos sistemas de educação - e da 

invenção de tradições. Somente a partir da formação de um estado-nação é que 

as nações e o nacionalismo passam a existir. “Em uma palavra, o nacionalismo 

vem antes das nações. As nações não formam os estados e os nacionalismos, 

mas sim o oposto”. (ibid, 19)  

Em períodos pré-modernos, existiam comunidades protonacionais 

baseadas nas línguas regionais e nas religiões locais. A linguagem era a 
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“verdadeira essência daquilo que distingue um povo de outro” (ibid, 74) e “a 

religião é o cimento do protonacionalismo” (ibid, 92). Uma base protonacional 

pode ser um elemento importante para a formação de um movimento nacional 

que almeja um estado, mas não uma condição. “Os EUA são um exemplo de 

Estado-Nação em que todas as características nacionais específicas e critérios 

de existência de nação foram estabelecidos desde o final do século XVIII, e de 

fato poderiam não ter existido antes da fundação de seu respectivo estado”. (ibid, 

p.104). Por outro lado, países como Inglaterra e França são exemplos, segundo 

o autor, em que a lembrança de uma comunidade política duradoura persistiu 

até a era moderna, permitindo um posterior nacionalismo de massas. 

O autor periodiza o fenômeno do nacionalismo em três etapas: 1830 a 

1870, 1870 a 1914, 1918 a 1950. Esta primeira etapa caracteriza-se por um 

nacionalismo cívico e que somente as nações com um território e uma população 

grandes podiam ser chamadas de estados soberanos. Já a segunda etapa 

singulariza-se pelo nacionalismo etnolinguístico, uma vez que língua e raça são 

elementos essenciais na definição de uma nação. Por fim, a terceira etapa, 

Hobsbawn intitula apogeu do nacionalismo, época de lutas contra os grandes 

impérios e incentivo à descolonização africana e asiática. 

 Por fim, um importante autor modernista é Benedict Anderson que 

escreveu “Comunidades Imaginadas”, em 1983. O britânico define a nação como 

uma comunidade política imaginada, limitada e soberana que funciona como um 

dispositivo cultural que pode ser removido a distintos terrenos sociais e culturais. 

Para ele, a nação é uma comunidade porque se desenvolve para além dos 

contatos face a face preponderantes nas pequenas localidades, e nesse sentido 

só pode ser apreendida pela abstração da mente humana.  

Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais 
minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou 
nem sequer ouvirão falar da maioria de seus 
companheiros, embora todos tenham em mente a imagem 
viva da comunhão entre eles. E é limitada porque mesmo 
a maior delas, que agregue, digamos, um bilhão de 
habitantes, possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, 
para além das quais existem outras nações. (ANDERSON, 
2013, p. 33) 
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O nacionalismo, para ele, é um tipo de discurso que imagina a 

comunidade política como finita e soberana e é característico da Europa do 

século XVIII. As nações baseiam-se nos leitores de línguas e literaturas 

impressas em vernáculo (principalmente depois que o latim foi sendo substituído 

pelas línguas de cada Estado) e “a nacionalidade é o valor mais universalmente 

legítimo na vida política do nosso tempo”. (ibid, 19) O autor sustenta que a 

invenção da imprensa teve grande relevância, já que difundiu textos impressos 

em língua vernacular, superando as restrições da difusão literária religiosa, 

dominada pelo latim. 

 Anderson ressalta a importância do desenvolvimento da palavra impressa 

como o alicerce para a ascensão de uma consciência nacional. O autor sustenta 

que as línguas impressas introduziram as bases para a consecução desta 

consciência de três maneiras: a) criaram campos de comunicação que não se 

davam por meio do latim; b) deram uma nova estabilidade à língua, elemento 

essencial à ideia subjetiva de nação; c) criaram línguas de poder que se 

distinguiam de vernáculos administrativos mais antigos. 

 Smith (2001) esquematiza quais são as características modernas do 

fenômeno nacional e as principais condições que encorajaram a emergência de 

nações, estados nacionais e do nacionalismo: 

Quadro 01: As características modernas do nacionalismo, segundo 

Anthony Smith (2001) 

Autor Perspectiva de 
análise do 

nacionalismo 

Características 

Gellner Sociocultural O nacionalismo e as nações são fenômenos sociologicamente 
necessários na era industrial moderna, que emergiram na 
transição da modernização. 

Giddens Política As nações e os nacionalismos são forjados no e através do 
estado moderno profissionalizado, tanto diretamente, como por 
oposição a determinados estados (imperiais/coloniais). 

Kedourie Ideológica O papel que a ideologia nacionalista teve no desmembramento 
dos impérios e na criação de nações onde não existia nenhuma. 

Hobsbawn Construcionista As nações devem muito às tradições inventadas e que são 
criadas para servir os interesses das elites dirigentes, ao 
canalizarem as energias das massas recentemente 
emancipadas. 
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A partir da apresentação de algumas das correntes modernas acerca dos 

estudos sobre nacionalismo, pode-se afirmar que para os modernistas a nação 

não é um ente espiritual, presente desde tempos remotos no caráter dos povos, 

mas sim, um produto da modernidade, uma vez que grupos que partilhavam uma 

cultura comum e que não tinham consciência nacional, passaram a tê-la, à 

medida que o discurso nacional foi o principal instrumento para a consolidação 

dos estados nacionais. Em outras palavras: língua, religião, símbolos, os quais 

tinham caráter essencialmente cultural antes da modernidade, passaram a ter 

uma caraterística eminentemente política. 

 Já o nacionalismo, como fenômeno desencadeado na Europa pós-

Revolução Francesa e/ou Romantismo alemão (segundo a corrente modernista), 

estava atrelado às transformações verificadas na estrutura das sociedades 

modernas. A imposição de fronteiras, derivada da criação de Estados, fez com 

que os indivíduos se compartimentassem em grupos, ajustando-se a tipos 

particulares de sociedade. Isto se dava a partir do poder do Estado, que através 

do uso de mecanismos de controle (sistema educacional, legislação, políticas 

públicas, meios de comunicação, entre outros), sobrepujava identidades 

coletivas à de um grupo específico. Neste contexto, o nacionalismo passa a 

existir, ou como manifestação de uma maioria étnico-cultural e seu discurso de 

legitimação de manutenção do poder do estado, ou como expressão de uma 

minoria étnico-cultural, que se sentia subjugada dentro do estado do qual fazia 

parte. 

 Outro ponto em comum refere-se ao fato de que as teorias modernistas, 

invariavelmente, negligenciam as raízes históricas, os componentes culturais 

dos povos que mais tarde comporiam as nações. Vale ressaltar que muitas 

destas nações nunca chegaram a transformar-se em estado nacional, 

caracterizando muitas das atuais nações sem estado. 

 Uma especificidade do modernismo se encontra na ocorrência de que o 

nacionalismo precede a nação, ou seja, a nação é um produto do nacionalismo, 

afirmação contraposta, por exemplo, pelos perenialistas, que entendem que a 

nação é algo anterior ao desenvolvimento político, econômico e cultural que 

caracterizaram a modernidade. 
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 A linha seguida por esta pesquisa é a de que as nações, como 

comunidades que partilham valores etno-culturais, de fato existiam antes da 

chamada modernidade; entretanto foi a partir da delimitação de fronteiras com o 

Tratado de Westfália - e consequente surgimento dos estados-nação –, e com 

as ideias desenvolvidas pela Revolução Francesa, tais como igualdade, 

liberdade, fraternidade, solidariedade e soberania nacional, é que a nação passa 

a ter uma dimensão mais política e abre-se caminho para o advento do 

nacionalismo.  

Independentemente do fato de o Estado-nação ser uma causa ou 

consequência do nacionalismo, deve-se anuir que o nacionalismo tem estado no 

centro de operação dos sistemas políticos - nacional e internacional - nos últimos 

duzentos anos, fruto destes dois momentos históricos mencionados: o Tratado 

de Westfália e o surgimento das nações europeias, a partir do final do século 

XVIII. A partir da consolidação dos Estados-nação, a questão da cidadania 

adquire importância, conforme afirma Guibernau (1997):  

[…] a palavra cidadão, aplicada às pessoas de um determinado 
país, serviu para classificar os indivíduos que vivem dentro de 
instituições políticas específicas. As fronteiras tornaram-se cada 
vez mais importantes. O Estado nacional era a instituição dentro 
da qual os indivíduos podiam exercer seus direitos e deveres, e 
isso tornou-se mais evidente às pessoas, assim como a finalidade 
do estado começou a penetrar nas atividades do seu dia-a-dia. 
(GUIBERNAU, 1997, p.54). 

  

O nacionalismo pode ser entendido, portanto, como um fenômeno que 

representa a identificação de um grupo com um rol de elementos, tais como 

símbolos, religião, mitos, língua, os quais fortalecem o seu sentido de 

pertencimento a uma nação. Seu surgimento, como ideologia, está 

intrinsecamente ligado à emergência dos Estados nacionais. Além disso, o 

nacionalismo tem como um dos seus objetivos, apontar quais são as vontades 

de seu povo, tais como a criação ou a defesa de um estado, preservação da 

cultura, salvaguardar os interesses nacionais, etc. 

 O nacionalismo, compreendido como uma ideologia identitária, é a base 

do Estado-nação, que só se consolida com o controle do território e a legitimação 

dada pela sociedade, através do reconhecimento e elevação de seus símbolos 
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culturais, os quais adquirem também um caráter político. Para Castro (2005, p. 

114), “este controle se fez pela imposição da lei, pelo comando centralizado da 

burocracia da administração pública e pela uniformização das instituições 

sociais: língua, moeda, pesos e medidas, etc.”. Em contrapartida, há o 

nacionalismo que eflui dos povos que não se sentem parte do Estado-nação no 

qual estão inseridos; nestes casos, o nacionalismo tem um viés de luta por mais 

autonomia e/ou separatismo. As lutas por separatismo e autonomia,  

[…] mais do que indicador de crise do estado, podem ser vistas, 
ao contrário, como reconhecimento de que este ainda é um 
formato institucional funcional às questões relativas ao controle 
dos povos sobre o que eles consideram seu patrimônio cultural e 
territorial. (CASTRO, 2005: 115) 

  

Há outro ponto importante que, nas palavras de Guibernau (1997), é o 

caráter bifronte do nacionalismo. Por um lado, ele pode estar associado a 

regimes autoritários, utilizado para legitimar a superioridade de um grupo sobre 

outros (que podem ser expulsos, perseguidos, mortos ou incorporados à nação 

majoritária); de outro lado, há o nacionalismo das minorias, que versa sobre 

preservação e resistência cultural, direito de existir, defesa de uma identidade 

etc. Este tipo de nacionalismo vem levantando a indagação se certos estados 

verdadeiramente representam o povo que eles governam.  
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1.2.2- Nacionalismo étnico-cultural e cívico-político 

  

Na era da Revolução Francesa surgem duas concepções clássicas de 

nação. A concepção política e a concepção étnica de nação. A primeira sustenta 

que a nação se constitui com cidadãos e, portanto, cada qual pode escolher se 

quer ou não ser cidadão de uma nação. Já a segunda assegura que a nação é 

uma realidade natural. Daí derivam as expressões nacionalismo cívico-político e 

nacionalismo étnico-cultural. Segundo Romão (2014, p.39), “há uma tendência 

para conceituar a nação étnica como prévia ao Estado, surgindo este como base 

naquela, ao contrário do que acontece com a nação cívica, que é moldada pelo 

Estado, com um estatuto de cidadania”. 

O nacionalismo cívico baseia-se na concepção política de cidadania, 

independentemente de raça, religião, língua, etnia, local de origem. A condição 

nacional se alicerça em uma cidadania comum e a nação é entendida como uma 

livre associação política dos cidadãos. Elevam-se elementos como 

voluntariedade e comportamento, além de alguns anos de permanência em um 

país, o aprendizado do idioma, etc. Esta dimensão cívica nasce na França, foi 

conceituada pelo Iluminismo, concretizada na Revolução Francesa e muitos 

autores a associam aos nacionalismos da Europa Ocidental.  

Já o nacionalismo étnico é mais excludente e tem mais tendências à 

xenofobia, ao etnocentrismo e, de modo geral, ao autoritarismo. A condição 

nacional tem como pilar o caráter étnico comum, a expressão de um sentimento 

identitário, o reflexo de uma ordem natural. É dada importância a elementos 

associados a aspectos naturais, tais como o sangue. Esta dimensão étnica surge 

na Alemanha e muitos autores a vinculam aos movimentos nacionalistas da 

Europa Oriental: 

As formas ocidentais de nacionalismo se baseavam na ideia de 
que a nação é uma associação racional de cidadãos unidos por 
leis comuns e por um território compartilhado, enquanto suas 
vertentes orientais se baseavam na crença na cultura e na origem 
étnica comuns, e como tal, tendiam a encarar a nação como um 
todo orgânico e coeso, que transcenderia os seus membros 
individuais e que neles gravaria, ao nascer, um caráter nacional 
indelével. (SMITH, 2001, p. 62) 
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Desde uma perspectiva sociológica, as diferenças entre nacionalismo 

cívico e étnico estariam centradas em distintas formações de classes que os 

constituíam:  

No ocidente, uma burguesia forte e confiante tinha sido capaz de 
construir uma nação de cidadãos, dotados de espírito cívico; em 
contrapartida, o Leste, à falta de tal classe burguesa e sendo 
governado por autocratas imperiais e proprietários rurais 
semifeudais, constituía um terreno fértil para as concepções 
orgânicas da nação e para formas de nacionalismo estridentes, 
autoritárias e muitas vezes míticas. (KOHN, 1963, p.159). 

 

Alain Dieckhoff (2000, p.58) assegura que esta divisão entre dois tipos de 

nacionalismos surgiu sob as circunstâncias da contenda acerca da possessão 

da região de Alsácia-Lorena, nos anos 1870. “Aos historiadores alemães que 

justificavam a incorporação dos alsacianos no Reich por motivo de sua cultura 

alemã, os seus homólogos franceses ripostaram defendendo o direito dos 

alsacianos a permanecerem franceses se fosse essa a sua opção política”. 

Pode-se afirmar que enquanto o nacionalismo que surgiu com a 

Revolução Francesa focou-se mais numa dimensão política “acentuando a 

igualdade entre os homens e a soberania popular como meio de legitimar o poder 

dos governantes”, o nacionalismo étnico-cultural, cuja origem é o Romantismo 

alemão, “salientava a língua, o sangue e o solo comuns como elementos 

constitutivos do povo”. (GUIBERNAU, 1997, p.66) 

A nação étnica é aquela em que a cidadania se confunde com a 

etnicidade, definida por um conjunto de particularismos (atrelados à origem, à 

língua, à religião, aos costumes) que usualmente são adquiridos pelo 

nascimento. Segundo este modelo, o acesso à cidadania está submetido à 

aquisição destes particularismos.  

Este tipo de nação é muito hermético e se caracteriza por grande 

homogeneidade, pois o pertencimento se atribui aos indivíduos pelo nascimento, 

ou seja, não se pode escolher, uma vez que o indivíduo nasceu no seio de uma 

nação e portará em toda a sua vida o selo do caráter e da personalidade desta 

nação. Neste sentido, completa Kymlicka (2004, p.50, tradução nossa) 13, que 

                                                           
13 Las naciones étnicas hacen de la reproducción de una identidad y una cultura etnonacional 
una de sus metas más innegociables. 
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“as nações étnicas fazem da reprodução de uma identidade e uma cultura 

etnonacional um de seus objetivos inegociáveis”.  Pode-se citar como exemplo 

a Alemanha, que define o pertencimento em virtude da descendência; por 

conseguinte os membros de um grupo racial ou étnico diferente têm mais 

dificuldades para adquirir a cidadania alemã, não importando o tempo que o 

indivíduo vive no país. 

O fundador da ideia de nacionalismo étnico e/ou cultural foi Herder14, que 

afirmava que cada nação tinha seu próprio centro de felicidade e que tinha que 

contar com seus próprios recursos. Importante ressaltar que o autor sustentava 

estas assertivas em um contexto de baixo patriotismo dos alemães. Segundo 

Llobera (1996, p.220, tradução nossa)15, Herder “condenava e ridicularizava 

seus compatriotas por seu desprezo para com as coisas alemãs e seu amor pela 

língua, cultura e hábitos franceses”. O pensador alemão foi quem popularizou 

expressões, tais como: língua nacional, história nacional, educação nacional e 

tradições nacionais. 

Herder apadrinhava a ideia de que cada nação é diferente porque a 

combinação de elementos próprios - cultura, linguagem, religião, instituições 

políticas, arte e literatura -  a transformam em uma sociedade original; “grande 

ou pequena, cada nação, como parte do plano divino, proporciona à humanidade 

uma certa experiência e maneira de ser, sentir ou fazer que nenhuma outra 

nação pode proporcionar” (ibid, p.223)16. A tradição também se apresentava 

como um dos fatores constituintes da nação, calcada na linguagem como 

fundamento principal, uma vez que através dela são transmitidas as tradições às 

gerações seguintes. A língua, para ele, é o patrimônio mais valioso de uma 

nação, já que ela é  

[…] a morada das crenças religiosas, costumes e história. A língua 
nativa comum permite que as diferentes camadas da população 
possam desenvolver um sentimento patriótico comum. Ele 
acreditava que as línguas deveriam se desenvolver 
independentemente umas das outras, sem misturas e 

                                                           
14 Johann Gottfried Herder, pensador alemão do século XVIII, que exerceu grande influência para 
origem do Romantismo alemão. 
15 Herder condenaba y ridiculizaba a sus compatriotas por su desprecio hacia las cosas alemanas 
y su amor por la lengua, la cultura y los hábitos franceses. 
16 Grande o pequeña, cada nación, como parte del plan divino, proporciona a la humanidad una 
cierta experiencia y manera de ser, sentir o hacer que no puede proporcionar ninguna otra 
nación. 
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empréstimos, pois este era o estado natural das coisas e o mundo 
deveria permanecer assim. (ibid, p.225, tradução nossa)17 

  

Guibernau (1997, p. 9) assegura que Herder tinha uma concepção 

essencialista do nacionalismo, uma vez que considerava “a nação como uma 

entidade natural, eterna, criada por Deus”. Os aspectos emocionais relacionados 

à língua e cultura particulares são mais importantes que elementos ligados a 

dimensões econômica, política e social. 

 Já no nacionalismo cívico, seus membros, voluntaria e individualmente, 

por meio de um contrato implícito, aceitam formar um estado dentro de um 

território. Nele, igualam-se nação e cidadania. Os indivíduos gozam de alguma 

liberdade, pois embora pertençam a uma nação dentro de um “mundo de nações 

e Estados nacionais”, podem, em princípio, eleger a que nação tencionam 

pertencer.  

O nacionalismo cívico é mais inclusivo, pois nele cabe toda a população 

de um determinado território, ao contrário do nacionalismo étnico, que é mais 

excludente com respeito a quem não cumpre as características primordiais 

fixadas para sua nação.  

Teoricamente, as nações cívicas se apresentam como mais plurais com 

respeito às identidades étnico-culturais de seus cidadãos e o pertencimento 

nacional se define, segundo Kymlicka (2004, p.50, tradução nossa)18, “em 

termos de adesão a certos princípios democráticos e de justiça”. A cultura é 

entendida como uma esfera de liberdade que pertence à vida privada dos 

indivíduos e não pode ser objeto de intromissão por parte do Estado. 

 Para os defensores do nacionalismo cívico e/ou político,  

[…] o sentimento de nacionalidades é moldado pelas 
simpatias comuns, pela cooperação de boa vontade e pelo 
desejo de ficar sob o mesmo governo, radicando a sua 
origem em causas nem sempre iguais – a identidade de 
raça e descendência, a comunidade de língua e de 

                                                           
17 Es la morada de las creencias religiosas, las costumbres y la historia de la nación. La lengua 
nativa común permite a las diferentes capas de la población desarrollar un sentimiento patriótico 
común. Herder creyó que había que dejar que las lenguas se desarrollasen independientemente 
las unas de las otras, sin mezclas ni préstamos, pues éste era el estado natural de las cosas y 
el mundo debía permanecer así. 
18 La pertenencia nacional se define en términos de adhesión a ciertos principios democráticos y 
de justicia. 
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religião, os limites geográficos, ou, a mais importante de 
todas, a identidade de antecedentes políticos. (LEAL, 
1999, p. 30) 

  

Nesta concepção voluntarista de nação, de influência rousseauniana19, 

evidencia-se que a nação é o resultado das vontades individuais, assim como a 

nação é a reunião destes indivíduos, que vivem sob uma lei comum e são 

representados por um mesmo governo. Consoante a Bereciartu (1986, p.35, 

tradução nossa)20, “a vontade e o consenso devem ser consubstanciais à nação 

moderna, mas essa vontade exige a existência de um sentimento coletivo, de 

um acervo cultural e social nessa coletividade humana que se pretende 

organizar”. Tem-se, como exemplo, os Estados Unidos, que definem o 

pertencimento à “nação americana” em função da participação em uma cultura 

societal comum, rechaçando qualquer fundamento étnico. 

É relevante destacar que as identidades nacionais cambiam no decurso 

do tempo, podendo-se assumir um caráter étnico ou cívico ou uma mescla de 

ambos. O nacionalismo francês, por exemplo, se em sua origem foi 

essencialmente cívico, desenvolveu posteriormente uma dimensão étnica, 

adotando a língua de uma de suas etnias como oficial, tornando-a um elemento 

central de sua identidade nacional. Em contrapartida, a Alemanha seguiu o 

caminho inverso, tornando-se uma democracia pós-Segunda Guerra, mas 

conservando uma concepção étnica de cidadania. 

Esta mistura entre os dois tipos de nacionalismos evidencia-se dadas as 

circunstâncias em que se encontravam cada um dos Estados onde ocorreram 

estes movimentos no decurso da história. Na Itália e na Polônia, por exemplo, 

afirma Dieckhoff (2000, p. 59), “ao nacionalismo político nascido na esteira da 

Revolução Francesa em torno de um estado antigo e poderoso responderia um 

nacionalismo orgânico, alimentado pela língua e pela história, que prosperou nos 

países desprovidos de Estado”. Para complementar esta assertiva, o politólogo 

                                                           
19 Rousseau afirmava que para se criar uma consciência nacional, era necessário um sistema 
educacional público sólido, controlado pelo estado, que tivesse como objetivo ofertar aos 
indivíduos um forte sentido de identidade nacional. Rousseau igualava o caráter de nação com 
a expressão da vontade popular. Entendia a nação como uma comunidade política de um estado.  
20  La voluntad y el consenso deben ser consustanciales a la nación moderna, pero esa 
voluntad general exige la existencia de un sentimiento colectivo, de un acervo social y cultural 
en esa colectividad humana que se pretende organizar. 
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francês sustenta que alguns autores franceses, “afirmavam a importância do 

cimento cultural para solidificar o vínculo nacional” (ibid, p.60), ou seja, ainda que 

a escola francesa defendesse a concepção cívico-política de nação, sabia-se 

que havia de reconhecer o elemento étnico-cultural na sua composição. 

 A distinção entre cívico e étnico se usa também dentro das regiões, às 

vezes de maneira ideológica, para divergir o próprio nacionalismo “bom” – 

legítimo e cívico – do “mau” nacionalismo étnico – ilegítimo – dos vizinhos. 

 John Hall afirma que existem duas maneiras de fazer um mapa da cultura 

sobre as bases da distinção entre cívico e étnico: 

Por um lado, se pode interpretar estritamente que o 
nacionalismo étnico implica um acento na ascendência e, 
em última instância, na raça, a biologia. Neste caso, existe 
muito pouco nacionalismo étnico, posto que desde este 
ponto de vista, uma insistência na cultura comum, sem 
uma especial reiteração da ascendência comum, deveria 
se catalogar como uma espécie de nacionalismo cívico. 
Por outro lado, pode se interpretar mais amplamente o 
nacionalismo étnico como etnocultural, enquanto que se 
pode interpretar estritamente que o nacionalismo cívico 
implica uma concepção acultural de cidadania, uma nítida 
separação da cidadania com respeito à nacionalidade 
tanto cultural como étnica. Neste caso, o problema é 
exatamente o contrário: o nacionalismo cívico fica definido 
como inexistente e todos os nacionalismos deveriam ser 
catalogados como étnicos ou culturais. (HALL, 2000, p. 
391, tradução nossa)21 

  

Hall (2000) ainda declara que uma distinção mais útil pode se estabelecer 

entre as concepções da condição nacional e das formas de nacionalismo 

diferenciadas entre a “integrada no Estado” e a que se arrola “contra o Estado”. 

No primeiro caso, se entendem nação e Estado como congruentes; já no 

segundo, a nação se concebe em oposição ao marco territorial e institucional de 

um ou vários estados existentes. Ao fugir da distinção entre nacionalismo étnico 

                                                           
21 Por un lado, se puede interpretar estrictamente que el nacionalismo étnico implica un acento 
en la ascendencia y, en último caso, en la raza, la biología. En este caso, existe poco 
nacionalismo étnico, ya que, bajo este punto de vista, una insistencia en una cultura común, se 
debería catalogar como una especie de nacionalismo cívico. Por otro lado, se puede interpretar 
más ampliamente el nacionalismo étnico como etnocultural, mientras se puede interpretar 
estrictamente que el nacionalismo cívico implica una concepción acultural de ciudadanía, una 
nítida separación de la ciudadanía con relación a la nacionalidad tanto cultural como étnica. En 
este caso, el problema es exactamente el contrario: el nacionalismo cívico se define como 
inexistente y todos los nacionalismos deberían ser clasificados como étnicos o culturales. 
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e cívico, “pode-se observar que os nacionalismos integrados ao Estado 

frequentemente estão imbuídos de um forte conteúdo cultural e podem ser 

igualmente etnicamente definidos”. (ibid, p. 394)22  

Já os nacionalismos contra o Estado “têm que ser” explicitamente étnicos, 

entretanto podem compartilhar qualidades cívicas, “os movimentos nacionalistas 

contra o Estado que demandam participação devem fornecer um cenário 

especialmente rico para o fomento, mostra e exercício da virtude participativa e, 

portanto, em certo sentido, cívica”. (ibid, p. 395)23  

Tabela 1: Quadro comparativo entre os nacionalismos étnico e cívico 

NACIONALISMO ÉTNICO NACIONALISMO CÍVICO 

Emoção Razão 

Religião Secularização 

Cultura Política 

Raça Vontade 

Nação sem Estado Estado-Nação 

Tradição Modernidade 

Destino Contingência 

Comunidade Sociedade 

Fidelidade Liberdade 

Autenticidade Autonomia 

Costume Lei 

Origem Futuro 

Autoritarismo Liberalismo 

Jus Sanguinis Jus Solis 

Oriente Ocidente 

Alemanha França 

  

Ao observar-se a tabela anterior, nota-se que há uma inter-relação entre 

os dois tipos de nacionalismos, principalmente na Europa. Países que têm longa 

experiência democrática, calcados em uma nação mais voluntarista e cidadã, 

tais como França e Bélgica, convivem com a ascensão de fortes movimentos 

ligados a aspectos étnicos, ligados a lideranças políticas que defendem 

preservação cultural, barreiras à imigração – ações bastante etnocêntricas. A 

subjugação de minorias étnicas diminui a vontade de participação cívica destas 

                                                           
22 Se puede observar que los nacionalismos integrados al estado a menudo están llenos de un 
fuerte contenido cultural y pueden ser igualmente étnicamente definidos. 
23 Los movimientos nacionalistas contra el Estado que demandan participación deben suministrar 
un escenario especialmente rico para el fomento, muestra y ejercicio de la virtud participativa y, 
por lo tanto, en cierto sentido, cívica.  
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minorias, recrudescendo o desenvolvimento de movimentos nacionalistas e 

irredentistas.  

Ademais, o nacionalismo cívico “ignora” a diversidade cultural, ou seja, 

em uma época de ascensão de nacionalismos ligados a nações sem Estado, 

parece improvável que estas minorias queiram permanecer integradas a um 

sistema político que não reconhece as suas especificidades. Por outro lado, o 

nacionalismo étnico preconiza a ideia de um Estado independente para cada 

nação étnica. Neste sentido, pode-se citar a Espanha, que além de ter sido 

inundada por movimentos de origem essencialmente cívica (na Catalunha, pode 

ser um catalão aquele que queira ser catalão), muitos dos argumentos utilizados 

por catalães e bascos para independência residem no fato de terem um passado 

diferente, uma língua distinta etc., em relação ao restante dos espanhóis. 

 

1.2.3. Congruência entre os limites dos Estados e das Nações 

 

Com relação à congruência entre estado e nação, Guibernau (1997) 

defende que a partir da coexistência ou não destes dois elementos, teremos a 

classificação de dois tipos de estados: os legítimos e ilegítimos. 

Os Estados legítimos são aqueles em que há concomitância entre os 

limites do estado e da nação. Neste caso, “o nacionalismo é favorecido pelo 

Estado como um meio de homogeneizar sua população e aumentar seu grau de 

coesão”. (GUIBERNAU, 1997, p. 69).  

Portanto, a nação é entendida como uma comunidade que comparte 

alguns dos seguintes elementos: cultura, território, língua, religião, etc. Desta 

forma, surge uma situação de pertencimento àquela nação. Neste processo, 

 

[…] o nacionalismo usa elementos pré-existentes da 
cultura da nação, mas não apenas revive tradições, como 
também as inventa e transforma. O nacionalismo, neste 
caso, impregna a vida diária do estado nacional e só 
aparece em primeiro plano em situações específicas, 
quando a integridade do estado nacional está em perigo 
ou há a necessidade de defender certos interesses, por 
exemplo, a reação do povo britânico à Guerra das 
Malvinas. (GUIBERNAU, 1997, p. 69). 
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Em geral, estes chamados “estados legítimos” ficam restritos a países que 

não sofrem pressões étnicas em suas fronteiras, como é o caso do Japão. 

 Já os Estados ilegítimos referem-se àqueles que incluem em seus 

territórios distintas nações ou partes de outras nações. Não há congruência entre 

os limites das nações e as fronteiras dos estados. Em geral, uma nação se 

sobrepõe às demais nestas situações, ou seja, o estado não beneficia de 

maneira equânime todas as nações que a ele estão subordinadas. Isto gera 

problemas, pois 

[…] enquanto todos os indivíduos que vivem no território 
do estado são considerados cidadãos, que têm os 
mesmos direitos e deveres, mostrando o mesmo 
passaporte e pagando os mesmos impostos, na verdade 
existe uma espécie de discriminação que provém do fato 
de o estado tentar incutir uma cultura comum, uma série 
de símbolos e valores, e perseguir um programa de 
homogeneização entre os cidadãos. Isso acontece porque 
o estado, para defender sua legitimidade, procura criar 
uma nação. (GUIBERNAU, 1997, p. 70) 

 

 Nos chamados Estados ilegítimos, há dois desdobramentos que podem 

ocorrer dependendo da maneira como este estado lida com as minorias 

nacionais aí presentes. Vale ressaltar que minoria nacional deve ser entendida 

como um povo ou uma nação que está circunscrito a um determinado território 

de um estado, com características definidas e que, na maioria dos casos, luta 

por mais autonomia ou independência. Nos casos de autonomia, há o interesse 

em maior representação política, um sistema jurídico próprio, etc.  

O primeiro efeito é que o Estado obtém êxito ao assimilar as diferentes 

nações existentes em seu território. Neste caso, há uma integração destas 

minorias à chamada cultura principal.  

 Alguns grupos etnoculturais, que englobam as minorias nacionais e as 

minorias étnicas24, aceitam esta chamada integração; em alguns países, como 

                                                           
24 Segundo Will Kymlicka (2004), enquanto as minorias nacionais são sociedades distintas e 
potencialmente autogovernadas incorporadas a um estado mais amplo, as minorias étnicas 
estão formadas por indivíduos que abandonaram sua comunidade nacional para se incorporar a 
outra sociedade. Há ainda as minorias emigradas que se referem ao coletivo de pessoas que 
abandonaram seu país de origem e aspiram a uma melhora de sua situação no estado receptor. 
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França e Alemanha, o resultado de programas de construção nacional, 

encampados pelo Estado, foi o da irradiação de uma cultura comum por todo o 

território. Já em outros casos, as minorias se rebelam contra esta integração, 

pois fazem com que suas línguas e instituições coexistam ao lado dos elementos 

da cultura dominante. Ex. Bélgica e Espanha.  

Nesta circunstância - de não ajustamento à cultura majoritária – estas 

minorias lutam para conseguir os direitos necessários para conservar sua própria 

cultura, criando suas próprias instituições econômicas, políticas e educacionais, 

fomentando sua própria língua. Evidencia-se, assim, a gana destes grupos em 

se apartar dos valores compartilhados pela maioria nacional, para que, desta 

forma, consigam manter suas práticas culturais que os singularizam e lhes 

conferem uma identidade nacional particular. 

Muitos grupos minoritários resistem à integração e pleiteiam sua 

autonomia e/ou independência porque o processo de construção nacional 

privilegia os membros da cultura majoritária: 

 

Se uma sociedade moderna possui uma língua oficial, 
advogada pelo estado, uma língua e uma cultura 
perfeitamente definidas as quais se concretizam nas 
funções estatais e jurídicas, não há dúvida de que 
qualquer indivíduo que disponha dela como língua 
materna possui uma grande vantagem. Os falantes de 
outras línguas se encontram em franca desvantagem. 
(KYMLICKA, 2004, p. 59, tradução nossa)25 

 

Já o segundo efeito possível ocorre quando o Estado não incorpora as 

minorias nacionais; desta forma, os indivíduos que se encontram nesta situação 

sentem-se estrangeiros naquele estado. Por conseguinte, pode ocorrer um 

fortalecimento de movimentos nacionalistas que emanam destas minorias e um 

enfraquecimento da lealdade ao estado, ou seja, um decrescimento do 

patriotismo. Pode-se citar como exemplo a Catalunha, que a despeito da 

autonomia dada pelo governo espanhol a esta região, a lealdade ao Estado, por 

                                                           
25 Si una sociedad moderna posee una lengua oficial, esponsorizada por el estado, una lengua 
y una cultura perfectamente definidas, las cuales se concretan en las funciones estatales y 
jurídicas, no hay de duda que cualquiera que disponga de ella como lengua materna posee una 
gran ventaja. Los hablantes de otras lenguas se encuentran en franca desventaja. 
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parte de uma fatia dos catalães, diminuiu consideravelmente nos últimos anos, 

processo acelerado por questões econômicas. 

A imposição de uma língua às minorias nacionais ameaça a existência de 

sua cultura, que é, em vários aspectos, diferente da maioria, pois “sua língua e 

sua narrativa histórica estão plenamente imbricadas em um amplo conjunto de 

práticas e instituições sociais, que são postas em perigo por causa dos esforços 

da maioria dominante em difundir a sua cultura societal comum”. (KYMLICKA, 

2004, p. 61, tradução nossa)26.  

 Segundo Guibernau (1997), quando um Estado não agrega as minorias 

nacionais, estas desenvolvem estratégias para rechaçar os processos de 

homogeneização do estado: resistência cultural e luta armada. 

 A resistência cultural é, de acordo com a autora (1997, p.114), “o uso de 

todos os tipos de símbolos de identidade da minoria nacional tanto na esfera 

pública como privada, alinhando-se desde ações isoladas e arriscadas até 

atividades que atraiam apoio maciço”. Estas atitudes apontam para a 

insatisfação desta população com relação ao controle do estado e suas políticas 

de homogeneização.  

Outro elemento que denota esta resistência refere-se ao uso da língua; 

muitas vezes, dentro dos lares, usam-se idiomas os quais identificam aquelas 

minorias e não a língua oficial do país. Exemplo: o catalão na Espanha, o 

alsaciano na França etc. Pichações, hasteamento de bandeiras, manifestações 

públicas em feriados nacionais também são ações atreladas a esta resistência 

cultural. 

 Já a luta armada surge como uma resposta à repressão do estado. Em 

alguns casos, entende-se a luta armada como único caminho para alcançar 

autonomia política. Para a autora catalã, há duas maneiras de se desenvolver a 

luta armada: a guerra total e os ataques de objetivo. A primeira refere-se a uma 

guerra civil entre componentes de mesmo Estado, mas que pertencem a nações 

antagônicas. Já o segundo se relaciona a ataques contra alvos de importante 

                                                           
26 Su lengua y su narrativa histórica están plenamente imbricadas en un amplio conjunto de 
prácticas e instituciones sociales, abarcadoras de todos los aspectos de la vida social, que serán 
puestas en franco peligro a causa de los esfuerzos de la mayoría dominante por difundir su 
cultura societal común. 
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representatividade daquele Estado, com o objetivo de obter grande atenção dos 

meios de comunicação e denotar fragilidade do estado em questão, por exemplo: 

os ataques perpetrados pelo ETA a várias instituições espanholas, defendendo 

a libertação do País Basco. 

 Os movimentos nacionalistas que advêm das minorias nacionais se 

revelam como um fenômeno muito frequente na atualidade, não somente como 

consequência natural do projeto de construção nacional empreendido pela 

maioria, mas também porque eles mesmos representam uma forma de 

construção nacional. Os nacionalistas da Catalunha, por exemplo, se apoiam na 

ideia de difundir uma cultura e uma língua comuns por todas as camadas da 

sociedade, tencionando proporcionar a igualdade de oportunidades e a 

solidariedade política. E estes movimentos periféricos se apropriam dos mesmos 

instrumentos que a maioria utiliza em seu projeto de construção nacional, tais 

como educação pública padronizada, língua oficial etc. 

 

1.2.4. Nacionalismo e fronteiras 

 

 Atualmente, a expressão fronteira vem sendo utilizada com inúmeras 

acepções, entre elas, o limite entre estados nacionais, ou metaforicamente, 

como diferenças socioeconômicas, obstáculos a determinados assuntos etc. Há, 

ainda, outro aspecto a ser tratado com relação às fronteiras que aponta que elas 

também são zonas de interação sociocultural e econômica. Segundo Costa 

(2008, p. 280), “as ideias de fronteira-zona e de fronteira-limite são as mais 

consagradas nas análises que envolvem este tema”. 

 A origem do conceito, o qual deriva do latim “fronteira ou frontaria”, 

indicava, de acordo com Martin (1993, p.78), “a parte do território situado in 

fronte, ou seja, nas margens, consignando, portanto, uma qualidade e não uma 

entidade”. Posteriormente, adquire o significado de divisão entre estados-

nacionais, sendo associada à política e ao poder. 

 Foucher (2009) declara que desde 1991, mais de 26 mil quilômetros de 

novas fronteiras foram instituídos e outros 24 mil foram objeto de acordos de 

delimitação e demarcação, além da construção de muros, cercas e inúmeras 

barreiras. Houve também a extinção de alguns limites, como foram os casos de 
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Alemanha, Iêmen e Vietnã. Afirma ainda que o mundo contemporâneo está 

estruturado por 248 mil quilômetros de fronteiras políticas terrestres e 332 

fronteiras entre estados. Para ele, “criar uma fronteira visa sempre solucionar um 

problema, incontestável ou não, sem nunca saber o que acontecerá em seguida”. 

(2009, p. 11). Ainda segundo o autor: 

 

As fronteiras são descontinuidades territoriais, com a 
função de demarcação política. Nesse sentido, trata-se de 
instituições estabelecidas por decisões políticas, 
projetadas ou impostas, e administradas por textos 
jurídicos: as leis de um estado soberano em seu interior, o 
direito internacional público como lei comum da 
coexistência dos estados, mesmo quando estes se 
desfazem, porque os tratados territoriais são os únicos 
pelos quais a sucessão de estado é automática. 
(FOUCHER, 2009, p. 22) 

 

A raiz da definição ligada à geografia política tem sua origem em Ratzel, 

no século XIX. Para ele, “as fronteiras são o órgão periférico do Estado, o suporte 

e a fortificação de se crescimento, e participam de todas as transformações do 

organismo do estado”. (RATZEL apud MORAES, 1990, p. 184)  
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Figura 3: Principais fronteiras desde 198927 

 

O autor prussiano assegura que frequentemente as fronteiras políticas 

são ao mesmo tempo linhas de evidente separação entre as características 

nacionais, entretanto, em alguns casos, eventuais diferenças de religião, língua 

etc. fazem com que povos que vivem juntos apresentem características muito 

diversas. Neste aspecto, evidencia-se que desde muito tempo os movimentos 

nacionalistas têm, como principal mote, o fato de povos que se constituem por 

diferentes elementos étnico-culturais viverem juntos num mesmo território e 

outros, que têm naturezas semelhantes, estão separados por fronteiras criadas 

artificialmente. Afirma o autor: 

 

Nenhum dos povos de hoje apresenta um tipo étnico único. Cada 
um deles é formado pela reunião de duas e frequentemente até 
de mais frações dos diversos povos que pela turbulenta sucessão 
histórica dos três últimos milênios não tiveram meios de se fundir 
entre si completamente. (RATZEL apud MORAES, 1990, p. 65). 

                                                           
27 Fonte: Foucher, Michel. Obsessão por fronteiras. São Paulo, Radical livros, 2009, p.193 
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 Para Ratzel, na interpretação de Moraes (1990), a fronteira era o invólucro 

do Estado dentro do qual ele se desenvolve; ela retratava apenas um momento 

de desenvolvimento do estado, podendo ser alterada. Considerava o mar como 

a mais perfeita das fronteiras. 

 Outro importante autor que discute o conceito de fronteira é Claude 

Raffestin (1993). O geógrafo francês sustenta que as noções de limites e 

fronteiras sempre existiram e seus significados mudaram no decurso da História. 

Para ele, enquanto o limite é um sistema de sinais usado por uma coletividade 

para demarcar um território, as fronteiras são um tipo de limite e que ganharam 

mais expressão quando os Estados-nação as tornaram o principal sinal que 

denotava controle territorial. Além disso, ela “é manipulada como um instrumento 

para comunicar uma ideologia [...] e só é de fato estabelecida quando a 

demarcação se processa”. (RAFFESTIN, 1993, p. 166)  

 Pode-se relacionar a questão do nacionalismo à conceituação de fronteira 

proposta por Raffestin, quando ele assevera que “as funções da fronteira entre 

os blocos surgidos de ideologias diferentes adquirem uma forma extrema”. (ibid, 

p.167) Entre as funções apontadas pelo autor (legal, de controle, fiscal, 

ideológica e militar28), a legal é a que mais se associa à exacerbação de 

movimentos nacionalistas, pois ela “delimita uma área interna da qual prevalece 

um conjunto de instituições jurídicas e normas que regulamentam a existência e 

as atividades de uma sociedade política”. (ibid, p. 168) Verifica-se, neste caso, 

as situações em que os estados criam sistemas de educação, de comunicação, 

leis comuns, feriados nacionais, que emanam da maioria nacional, com o intuito 

de integrar ou subjugar as minorias nacionais. Por conseguinte, surgem os 

nacionalismos e o anseio de mais autonomia e/ou independência por parte 

destas minorias. Quando este fenômeno acontece (épocas excepcionais, nas 

palavras do autor), pode-se imaginar que haja um fortalecimento “da função de 

                                                           
28 Segundo Raffestin, a função de controle tem por dever inspecionar a circulação dos homens, 
dos bens e da informação de uma maneira geral. A função fiscal representa o papel de 
instrumento de política econômica. A função ideológica esconde os conflitos armados potenciais. 
Por fim, a militar é ambígua, pois só pode ser assumida num contexto estratégico convencional 
– os armamentos sofisticados a esvaziaram, em grande parte, de todo o significado. 
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controle no próprio interior do país, ao longo das fronteiras internas”. (ibid, p. 

168) 

 A. E. Moodie, em seu livro “Geografia e Política” (1965), propõe também 

um estudo acerca dos conceitos de fronteira e limite. Para ele, as linhas 

divisórias se fazem imprescindíveis, pois o controle estatal tem se expandido até 

ferir a soberania dos outros estados. Além disso, são regiões de discórdia entre 

países vizinhos; por conseguinte, tornam-se elementos que abalam as relações 

interestatais. O autor afirma que “as fronteiras são zonas ou faixas de território 

que encerram área, grande ou pequena, e estão sujeitas à mudança contínua 

sempre que a ação humana lhes altera a natureza e serventia”. (MOODIE, 1965, 

p. 83)  

 O geógrafo americano sustenta que a natureza do estado moderno requer 

o estabelecimento de limites bem definidos para sua área de soberania e 

organização. Sem eles, “o presente sistema de estados ficaria reduzido ao caos, 

pois seria impossível saber onde terminaria a soberania de um estado e onde 

começaria a do outro”. (ibid, p.83) 

 O autor remete-se, indiretamente, aos movimentos nacionalistas da 

Europa quando faz uma análise histórica da região de Alsácia-Lorena: 

 

Os nomes dos lugares e a língua falada pela maioria dos 
alsacianos revelam íntimas ligações com a Alemanha, 
reforçadas pelos laços econômicos com este país através 
das estradas de rodagem do Reno, do vale do mesmo 
nome, porém suas afinidades espirituais são com a 
civilização francesa. Linguística, econômica e 
culturalmente é, portanto, uma zona marginal sujeita às 
influências do Leste e Oeste e, necessariamente, seu povo 
acha-se dividido por compromissos de fidelidade que se 
entrechocam. Raramente era consultada a vontade dos 
habitantes quando se tomavam resoluções para a fixação 
do seu território. (MOODIE, 1965, p.90). 

 

 Este exemplo evidencia a situação de possibilidade de convulsão social 

ocasionada pela tentativa de um estado-nação em impor sobre um povo 

elementos político-culturais, com o objetivo de convencer estas populações 

fronteiriças a incorporarem aspectos que são vitais à manutenção de sua 

integridade territorial. Para o êxito destas ações, elevam-se discursos calcados 
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em direitos históricos, terra irredenta, passados gloriosos etc., que ao fim e ao 

cabo fortalecem a ideia de uma identidade e uma consciência nacionais que 

requerem a anulação ou subjugação dos elementos culturais ligados a outra 

nação (neste caso, a França tentava eliminar o conteúdo político-cultural alemão 

que ainda perdurava na região de Alsácia-Lorena). 

 Por fim, Moodie assevera que não há duas regiões fronteiriças idênticas; 

“a única semelhança é que elas vêm servindo e podem tornar-se zonas de 

conflito, de tensão e de disputa entre os estados interessados”. (1965, p. 91).  

 Após a análise das acepções de fronteira propostas por Ratzel, Raffestin 

e Moodie, infere-se que a fronteira política vê nos limites jurídicos do Estado o 

maior potencial para sua efetivação, seja no aspecto de defesa militar da nação 

– quando se desenvolvem estratégias para proteção do território -, seja na 

preservação de determinada cultura – quando há o fortalecimento de identidades 

nacionais com intuito de manter a integridade político-cultural sustentada pela 

Estado-nação. 

 Durante a Guerra Fria, em função dos traços que demonstravam que as 

fronteiras políticas e ideológicas estavam estabelecidas e consolidavam-se os 

movimentos de autodeterminação dos povos, algumas teorias, principalmente as 

que estão na base das Relações Internacionais, analisaram a questão das 

fronteiras. 

 A escola realista, cujas principais referências são Hans Morgenthau 

(2003), Kenneth Waltz (2002), Hedley Bull (2002) e Raimond Aron (2002), 

sustenta que o estado é o ator central das Relações Internacionais. Este estado 

tem duas funções essenciais: garantir a paz dentro de suas fronteiras e a 

sobrevivência de seu povo, defendendo os interesses nacionais. Não havia 

grande preocupação com o que acontecia internamente, dentro do Estados. 

Além disso, perder a soberania significava diminuir poder e, em uma situação 

mais extrema, deixar de existir como unidade autônoma. 

 

A soberania pressupõe a suprema autoridade legal de uma 
nação para aprovar leis e fazê-las cumprir dentro de um 
determinado território e, como consequência, a 
independência em relação à autoridade de qualquer nação 
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e igualdade com a mesma nos termos do direito 
internacional. (MORGENTHAU, 2003, p. 578). 

 

 Segundo Morgenthau (2003), os estados soberanos, por exemplo, podem 

aplicar os contratos, impedir a transgressão das normas e aplicar legalmente as 

sanções coercitivas para fortalecer o sistema jurídico interno, entretanto um 

estado pode perder sua soberania. Isto pode acontecer de duas maneiras: 

quando é colocada sob a autoridade de um outro, a ponto de que é este último 

que exerce a suprema autoridade de aprovar leis e fazê-las cumprir no território 

do primeiro. A segunda maneira consiste na perda de impenetrabilidade do 

território de uma nação. Neste caso, o governo de A é suplantado como 

autoridade legisladora e implementadora da lei pelo governo de B, o qual, por 

meio de seus órgãos, executa as referidas funções dentro do território de A. 

 Seguindo-se o raciocínio sobre a perda de soberania, Raymond Aron 

(2002, p. 254) afirma que: “A violação da linha que separa o território das 

unidades políticas é um casus belli29 por excelência e prova de agressão”. Para 

Scherma (2012, p. 113), “esse tipo de acontecimento é muito mais provável de 

ocorrer na região fronteiriça do que na capital do país. As fronteiras muitas vezes 

são constituídas por obstáculos naturais e são regiões onde a vigilância em geral 

é menor”. 

 Conforme expresso anteriormente, a fonte primordial do poder do Estado 

é o seu poder soberano; essa soberania é exercida por um governo central, que 

agrega a si maiores poderes ao longo do tempo e que conta com a fidelidade de 

seus habitantes. Em estados plurinacionais, esse aumento de poder do Estado 

no decurso do tempo pode causar um efeito secundário: a insatisfação das 

minorias étnicas e nacionais, que acabam por promover uma organização 

interna que pode destoar dos mecanismos administrativos propostos por ele. 

Uma alternativa para que não haja o colapso no mecanismo estatal, afirma 

Moodie: 

 

Nos grandes estados federativos do mundo, por exemplo, 
os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, as províncias 

                                                           
29 A expressão latina casus belli designa um fato grave de ofensa a um Estado, sendo a 
circunstância para o estado ofendido declarar guerra ao estado ofensor. 
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ou estados administrativos contam com considerável 
autonomia, porém nos estados menores e mais 
compactos, tais como a maioria deles na Europa, as 
divisões internas, condados, départements etc., não são 
autônomos, porém possuem considerável autoridade 
administrativa no âmbito da estrutura geral. (MOODIE, 
1965, p. 63)30 

  

 Pode-se depreender que a partir da perspectiva estadocêntrica elevada 

pelos realistas, as fronteiras tornam-se componentes importantes, uma vez que 

desempenham rol de uma região delicada, vulnerável para o estado. Para os 

realistas, ainda que houvesse uma particularidade regional, não se pode 

empregar uma política para as fronteiras que entrasse em desacordo com os 

interesses nacionais. Estas áreas devem ser vigiadas, pois como há um alto grau 

de circulação de pessoas e bens (desejáveis ou não), elas de fato tornam-se 

mais suscetíveis à ação de atores que podem comprometer a soberania daquele 

estado. 

 A partir dos anos 1970, ganha força o paradigma (neo)liberal nas 

Relações Internacionais. Segundo Castro, “o liberalismo não desconsidera a 

importância do Leviatã, porém, enxerga outras forças pulverizadas juridicamente 

guiadas no interior e no exterior dos Estados que possuem papel legitimamente 

nas Relações Internacionais” (2012, p. 338). Além disso, existe um pensamento 

otimista sobre a natureza humana, há confiança no progresso humano, a divisão 

de responsabilidades comuns em benefício da paz, da justiça e da cooperação, 

assim como exalta-se a força normativa das instituições multilaterais, dos 

regimes internacionais e das regras pactuadas entre os povos. 

 Nesta mesma década, ganham força as teorias globalistas, 

principalmente capitaneadas por Keohane e Nye31. Os autores norte-americanos 

escreveram a teoria da interdependência complexa, que assegurava que o 

mundo “não era mais moldado pela exclusão de interesses, mas racionalmente 

ordenado pela cooperação econômica de ganhos compartilhados, onde o uso da 

                                                           
30 Importante ressaltar que alguns países europeus caminharam em direção à maior autonomia 
de suas províncias ou regiões internas. Um exemplo é a Espanha, que desde 1978, criou uma 
nova Constituição que dividia o país em dezessete comunidades autônomas. 
31 Robert Keohane e Joseph Nye publicaram em 1977 a obra “Relações Transnacionais e Poder 
Mundial e Poder e Interdependência” 
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força militar seria mormente desnecessário, prevalecendo a resolução pacífica 

de conflitos” (ALBUQUERQUE, 2012, p. 213).  

Nesta abordagem, “as fronteiras-separação se transformam em 

fronteiras-cooperação, e as linhas rígidas dos limites fronteiriços geopolíticos em 

zonas flexíveis de cooperação econômica em redes”. (ibid, p.213) 

 Keohane e Nye ponderam que o fenômeno da interdependência ocorre 

quando um país toma uma decisão e isto afeta, em maior ou menor grau, outros 

países. Por conseguinte, segundo Scherma (2012, p.116), “no mundo 

interdependente, a união de forças para aumentar poder e competir em escala 

global também passa a ser um fenômeno recorrente”. A implantação de regimes 

internacionais e blocos econômicos surge como uma alternativa para este 

contexto de interdependência. 

 Na década de 90, Castells, ao analisar a União Europeia, argumenta a 

favor do chamado “estado em rede”, que é caracterizado “pelo compartilhamento 

de autoridade em uma rede” (2012, p. 407). Assegura o autor: 

O estado em rede não significa a inexistência de relações 
políticas assimétricas e desiguais entre instituições e 
instâncias governamentais. Não obstante, os vários nós do 
Estado em rede europeu são interdependentes, de forma 
que nenhum nó, nem o mais poderoso, pode ignorar os 
outros, nem mesmo os menores, no processo decisório. 
(CASTELLS, 2012, p. 407) 

  

A partir das proposições acima, percebe-se que entre os (neo)liberais fala-

se em ampliação do poder do estado em soberanias compartilhadas e que o 

conceito clássico de fronteira política, desde uma perspectiva ratzeliana, passou 

a coexistir com novas concepções que se remetem “a uma economia global 

transfronteiriça.” (ALBUQUERQUE, 2012, p. 214). 

Seguindo-se nesta análise do continente europeu, ao longo do tempo, e 

mais especificamente nas últimas três décadas, as fronteiras geográficas da 

Europa experimentaram modificações significativas, por exemplo: a unificação 

da Alemanha, a separação da Tchecoslováquia, o (res)surgimento de inúmeros 

países europeus com a desintegração da União Soviética e da Iugoslávia, o 

processo de anexação da Crimeia à Rússia. Todos estes casos ilustram o 
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processo de remodelamento que o velho continente vem enfrentando desde o 

fim da Guerra Fria. Neste sentido, 

[...] os anos 1990 pareciam afirmar um processo de banalização 
das fronteiras políticas, oriundo tanto da multiplicação exacerbada 
do número de Estados-Nação quanto da abertura econômica. No 
caso soviético e iugoslavo isto ocorreu simultaneamente, 
redundando em cerca de duas dezenas de novos estados 
formalmente soberanos e geopoliticamente débeis. 
(ALBUQUERQUE, 2012, p. 212) 

  

Em contrapartida surgiu uma “nova fronteira” que abarca a União 

Europeia. Apesar de a Europa ser entendida como uma realidade que se estende 

para além dos limites daquele bloco regional, em muitos casos, ambos os 

nomes, Europa e União Europeia, passaram a ser usados como sinônimos. Vale 

ressaltar que quando se fala na criação de uma identidade europeia, nos 

referimos ao processo encampado pela União Europeia. Esta situação lembra “o 

método de consolidação territorial do século XVIII: recuar as fronteiras para 

estabelecer os limites” (FOUCHER, 2009, p. 19) 

Neste sentido, um dos grandes desafios do bloco europeu é o de 

harmonizar este grande rol de diferenças étnicas que formam o velho continente. 

Segundo Guibernau (2009), “as minorias étnicas e nacionais são elementos que 

compõem a paisagem sociocultural europeia”. Conforme expresso 

anteriormente, os Estados-nação europeus, em sua maioria, não se constituem 

por uma única nação, cujos limites coincidem com os do Estado. Neste caso, 

referimo-nos aos já nominados Estados ilegítimos.  

Os Estados ilegítimos estariam marcados pela incongruência entre os 

limites étnico-nacionais e os limites políticos. A estes limites étnicos internos, 

Poutignat (2011), chama de fronteiras étnicas (ethnic boundary). Afirma o autor 

francês que o pertencimento étnico não pode ser determinado senão em relação 

a uma linha de demarcação entre os membros e não-membros. Declara o autor 

(2011):  

Para que a noção de grupo étnico tenha um sentido, é 
preciso que os atores possam se dar conta das fronteiras 
que marcam o sistema social ao qual acham que 
pertencem e para além dos quais eles identificam outros 
atores implicados em um outro sistema social. As 
identidades étnicas só se mobilizam com referência a uma 
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alteridade, e a etnicidade implica sempre a organização de 
agrupamentos dicotômicos Nós/Eles. (POUTIGNAT, 2011, 
p. 152). 

 

 A fronteira étnica seria entendida como um princípio de distinção entre os 

grupos étnicos, ou seja, a manutenção de uma fronteira significa manter e 

reproduzir traços culturais diferentes entre Nós e Eles. De acordo com Poutignat 

(2011, p.154), no decorrer do tempo, “as fronteiras étnicas podem manter-se, 

reforçar-se, apagar-se ou desaparecer; elas podem se tornar mais rígidas ou 

mais flexíveis”. Podemos evidenciar esta classificação de fronteiras em toda a 

Europa que, desde o final da Primeira Guerra Mundial, vem passando por intenso 

processo de fracionamento, pautado, também, em critérios étnicos, assim como 

persistem inúmeras divisões internas, as quais, em muitos casos, têm culminado 

em movimentos nacionalistas centrífugos. 

Seguindo-se nesta linha, Kedourie (2015, p. 114) assegura que uma das 

provas pelas quais se reconhece a existência de uma nação é a do idioma. 

Portanto, os elementos que compartilham esta língua deveriam constituir um 

Estado. Entretanto, o que se verifica é que vários destes grupos estão separados 

por fronteiras. Neste caso, a autor sugere que estas fronteiras são arbitrárias, 

artificiais e injustas. Vale ressaltar, que a afirmação de Kedourie difere da 

proposta por Raffestin, quando o último afirma que “todo sistema de limites é 

convencional, mas desde o momento em que foi pensado, colocado no lugar e 

que funcione, ele não é mais arbitrário, pois facilita o enquadramento de um 

projeto social, aquele mesmo de uma sociedade”. (RAFFESTIN, 1993, p. 165) 

Uma vez que há a maior incidência de Estados ilegítimos, a diversidade 

interna passa a ser a regra. As nações ou partes de nações incluídas em um 

mesmo Estado adotam distintos graus de consciência nacional. À vista disso, 

completa Guibernau (2009): 

 

[...] assim como algumas que se definem como nações, 
compartilham uma identidade comum e arraigadas em 
memórias históricas de épocas em que desfrutaram de um 
status como independente – como são os casos de 
Escócia, Catalunha, Flandres e País Basco -, outras têm 
um sentido de identidade menos desenvolvido e se 
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conformam sendo denominadas como regiões32 – entre as 
quais figuram Bretanha, Occitânia e Cornualha. 
(GUIBERNAU, 2009, p. 158, tradução nossa)33 

  

Nestas situações, nota-se que os movimentos nacionalistas não tornam 

fáceis as relações entre grupos diferentes em áreas de limites nacionais, uma 

vez que fomentam uma redefinição de fronteiras e uma redistribuição de poder 

político para atender as demandas de uma nacionalidade em particular. Segundo 

Kedourie (2015) estes movimentos tendem a desbaratar qualquer tipo de 

equilíbrio que se tenha podido conseguir entre diferentes grupos, recolocando 

questões resolvidas e renovando a luta, ou seja, “em geral é uma condição 

necessária das instituições livres que as fronteiras do estado coincidam no 

essencial com as da nacionalidade” (KEDOURIE, p. 194, tradução nossa)34 

 A abertura de fronteiras na Europa nos últimos anos – em função da 

consolidação da União Europeia -, caracterizada pela depreciação de algumas 

obrigações no que tange a algumas barreiras em relação aos traçados 

internacionais, “não anula o feito de identidade” (FOUCHER, 2009, p. 24). Ainda 

segundo o mesmo autor, não há identidade sem fronteiras. 

Na Europa, suprimiram-se limites internos, principalmente no que se 

refere à circulação de pessoas e mercadorias; todavia, muito tem se questionado 

se a Europa não deve “resgatar” as fronteiras. Esta afirmação vai ao encontro 

das últimas atitudes tomadas por alguns países da União Europeia, quando 

houve um afluxo maciço de refugiados àquele local. Países como Hungria e 

República Checa colocaram barreiras físicas nas suas fronteiras, com intuito de 

evitar a chegada de refugiados advindos de áreas de conflitos, tanto do Oriente 

Médio, quanto do Magreb35 africano. 

                                                           
32 Segundo a autora, o termo região, tal como se emprega na União Europeia, não distingue 
entre uma região geográfica, uma região econômica, uma região com uma frágil cultura distintiva 
e uma região dotada de um forte sentimento de identidade e de cultura. 
33 Así como algunas se definen como naciones, comparten una identidad común y arraigadas 
memorias históricas de épocas en que disfrutaron de un estatus independiente – como es el caso 
de Escocia, Cataluña, Flandes y el País Vasco -, otras tienen un sentido de identidad menos 
desarrollado y se conforman con ser denominadas regiones – entre las cuales figuran Bretaña, 
Occitania y Cornualles. 
34 En general es una condición necesaria de las instituciones libres que las fronteras del estado 
coincidan en lo esencial con las de la nacionalidad. 
35 O Magreb é a região nordeste da África. Abrange Marrocos, Saara Ocidental, Argélia, Tunísia, 

Mauritânia e Líbia.  
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 À vista dos questionamentos sobre a colocação ou não de fronteiras 

internas na União Europeia, há ainda a questão dos limites dentro dos próprios 

Estados-Nação que a compõem. Há também o fenômeno de hibridismo cultural 

que deriva, entre outras razões, do maior afluxo de migrantes à região e que, 

teoricamente afeta a integridade cultural de vários países europeus, e do maior 

controle da circulação de indivíduos extracomunitários.  

Ao mesmo tempo, ganha destaque o tema dos limites internos em função 

da ascensão dos movimentos nacionalistas periféricos, que em alguns casos, 

sustentam a consolidação das chamadas fronteiras históricas, ou seja, que em 

algum momento da história existiram em função da separação e depois, 

agregação de povos com raízes identitárias distintas. Kedourie (2015, p. 183) 

nomina estas fronteiras históricas como fronteiras naturais, que foram se 

conformando a partir, principalmente, do elemento linguístico de cada povo em 

questão. Afirma o autor: 

Com a difusão do nacionalismo, as fronteiras naturais se 
transformaram nas fronteiras de uma nação determinadas 
por um mapa linguístico. Esta era a perspectiva de 
Fichte36: as fronteiras eram o símbolo europeu da 
existência de uma nação: os que falam o mesmo idioma 
se encontram unidos uns aos outros por uma multidão de 
laços indivisíveis pela mesma natureza muito antes de que 
comece qualquer arte humana. (KEDOURIE, 2015, p. 182, 
tradução nossa)37 

 

As chamadas fronteiras naturais, nas palavras de Kedourie, que 

pretendem encerrar cada nação dentro de um território fixado, não asseguram 

automaticamente a paz internacional, nem acabam com as zonas mistas onde 

mais se inflamam as paixões nacionalistas. Neste sentido, corrobora Foucher 

(2009), “as fronteiras são o tempo inscrito no espaço; elas permanecem 

                                                           
 
36 Nas palavras de Suzman (1999), Johann Ficthe, no início do século XIX, afirmava que cada 
grupo possuidor de uma distinta linguagem constituía uma nação separada e que deveria ter e 
controlar seu próprio estado. 
37 Con la difusión del nacionalismo, las fronteras naturales se convirtieron en las fronteras de una 
nación determinadas por un mapa lingüístico. Esta era la perspectiva de Fichte: las fronteras 
eran el símbolo europeo de la existencia de una nación: los que hablan el mismo idioma se 
encuentran unidos por unos a otros por una multitud de lazos invisibles por la misma naturaleza 
mucha antes de que comience cualquier arte humano. 
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testemunhas do passado ou de fronts vivos, segundo as conjecturas locais, mas 

sempre lugares de memória e, às vezes, de ressentimento” (p.27). 

2. A BÉLGICA E O MOVIMENTO FLAMENGO 

  

 A Bélgica se trata de um país que parece sempre estar como um lugar “de 

passagem” ou de cruzamento (carrefour) entre outros países, tais como França 

e Alemanha. Apesar de ter mais de 11 milhões de habitantes38 e ter em sua 

capital, Bruxelas, a sede da União Europeia, a Bélgica é um país que vive um 

intenso processo de divisão interna, em função de reivindicações, ora 

autonomistas, ora independentistas, que emanam de Flandres, a parte mais rica 

e populosa de todo o país.  

A Bélgica é um Estado federal que consiste em comunidades e regiões. 

Segundo sua Constituição, o país tem cinco camadas de governo: a nação, a 

região, a comunidade, a província e a comuna. São três comunidades 

(neerlandesa, francesa e alemã), três regiões (Flandres, Valônia e Bruxelas), dez 

províncias e 589 comunas. (ver figuras 04 e 05) 

 

Figura 4: Organização do Estado Belga 

COMUNIDADE NEERLANDESA 

OU FLAMENGA 

FRANCÓFONA 

OU FRANCESA 

ALEMÃ OU 

GERMANÓFONA 

 

REGIÃO FLANDRES VALÔNIA  BRUXELAS 

PROVÍNCIA - ANTUÉRPIA 

- FLANDRES 

ORIENTAL 

- FLANDRES 

OCIDENTAL 

- LIMBURGO  

- BRABANTE 

FLAMENGO 

- HAINAUT 

- LIÈGE 

- NAMUR 

- LUXEMBURGO 

- BRABANTE 

VALÃO  

  

POPULAÇÃO  55% 33%  12% 

Obs: A comunidade alemã, composta por cerca de 70 mil pessoas, está porção oriental da 
Valônia, na fronteira com a Alemanha (em duas províncias: Liège e Luxemburgo) 

 

                                                           
38 Segundo dados da EUROSTAT, em 2016, a população belga era de 11.289.853 habitantes. 
www.ec.europa.eu  

http://www.ec.europa.eu/
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As responsabilidades das regiões abarcam temas relacionados ao 

território, tais como urbanismo, economia, meio ambiente, transportes, comércio 

exterior etc. Já as comunidades são responsáveis pela educação, esporte, rádio, 

museus, televisão, assistência social etc. Ficam a cargo do governo nacional 

temas como defesa, previdência social, imposto de renda, assuntos 

internacionais, justiça, o sistema ferroviário e assuntos internacionais. As 

províncias também têm funções administrativas e de governo, mas se 

subordinam às regiões e comunidades (ambas têm seu próprio parlamento). 

As regiões e as comunidades linguísticas não têm uma sobreposição 

exata, já que há falantes de alemão na Valônia e francófonos em Flandres. 

Segundo Judt (2008, p. 248) “estabeleceram-se privilégios, concessões e 

proteções especiais para estes indivíduos, que são fonte de permanente 

ressentimento para todas as partes”. Importante ressaltar que Flandres e Valônia 

são monolíngues, enquanto Bruxelas é oficialmente bilíngue – neerlandês e 

francês (entretanto a maior parte dos bruxelenses são francófonos). 

Em virtude destas diferenças linguísticas, que historicamente foram 

motivo de conflitos entre flamengos e valões, houve um sucessivo processo de 

descentralização do governo belga, fruto de quatro reformas constitucionais em 

menos de trinta anos (1970, 1980, 1988 e 1993). Segundo Humes (2014, p. 196, 

tradução nossa) “estas quatro reformas, durante 23 anos, refletiram o 

fortalecimento do momento separatista”.39 Ademais, as difíceis negociações 

travadas entre as regiões, associadas ao aumento das tensões por 

fragmentação, desviaram o governo nacional de assuntos críticos, tais como a 

dívida externa e o desemprego estrutural. Para Humes (2014, p. 201) as 

instituições regionais eclodiram o estado unitário belga (tradução nossa)40. 

 

2.1. Histórico da ascensão do nacionalismo flamengo 

  

Sabe-se que a existência de várias línguas dentro de um Estado é um 

elemento claro de que em seus limites territoriais convivem diferentes 

comunidades. O fato de falar uma língua própria, além de outras características 

                                                           
39 The reforms reflected the strengthening over twenty-three years of the separatist momentum. 
40 The regional institutions eroded the unitary state. 
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diferenciais – tais como religião, costumes, grupo étnico etc. – serve de 

fundamento aos movimentos nacionalistas para que seja reivindicada autonomia 

política ou, no limite, independência. Muitos destes movimentos entendem que 

apenas com autonomia ou independência é possível preservar estas 

particularidades diferenciais. 

A Bélgica é um exemplo de estado multilíngue: desde sua fundação, em 

1830, já se utilizavam os dois idiomas - o francês e o neerlandês – e dezenas de 

dialetos. O país foi um dos primeiros a fazer sua Revolução Industrial e durante 

algum tempo chegou a ser a segunda potência industrial do mundo, depois da 

Inglaterra41. (REGOYOS, 2011, p. 48, tradução nossa).  

Os principais centros industriais do país estavam na Valônia, onde existia 

uma forte tradição de metalurgia, produção de aço e carvão. Na Valônia, o 

francês se fortalecia, principalmente devido à sua proximidade a outros dialetos 

de origem românica; já Flandres era uma região muito pobre, que tinha como 

principal atividade, a agricultura de subsistência e a produção têxtil. Em função 

destas disparidades, muitos flamengos migraram para a Valônia, onde se 

afrancesaram em apenas uma geração42. (ibid)  

O Estado belga era francófono, mas o francês não era uma imposição. Na 

Constituição de 1831, declarava-se que os cidadãos belgas poderiam utilizar a 

língua de sua escolha. Apesar desta liberdade no uso do idioma, o francês foi 

declarado língua oficial do país em 19 de setembro de 1831, ainda que a maior 

parte da população se expressasse em dialetos flamengos. Segundo Judt 

(2008):  

Os falantes de holandês, ou de dialetos flamengos regionais, 
estavam em franca desvantagem em seu novo Estado. Não 
podiam ser julgados na sua própria língua; o ensino secundário e 
superior era quase um monopólio francófono de fato; e os 
interesses francófonos tratavam de ser proteger à custa dos seus 
conterrâneos flamengos. (JUDT, 2008, p. 246). 

 

  

                                                           
41 Bélgica fue de las primeras naciones en hacer su revolución industrial, y durante algún tiempo 
llegó a ser la segunda potencia industrial del mundo, tras Inglaterra. 
42 Como consecuencia, muchos flamencos emigraron a Valonia, donde se afrancesaron en sólo 
una generación. 
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 O crescente afrancesamento de cargos públicos em Flandres, em virtude 

da nomeação de funcionários valões com os quais as camadas populares não 

podiam se comunicar, incitava uma grande frustação entre os flamengos, fato 

que seria, algumas décadas depois, um catalisador para o movimento 

nacionalista flamengo. Em 1850, os flamengos adotaram em sua escrita a 

ortografia holandesa. Desde este momento, o flamengo escrito se transformou 

oficialmente em neerlandês43. (REGOYOS, 2011, p. 53, tradução nossa).  

Na década de 1870, o governo belga permitiu o uso do neerlandês em 

assuntos administrativos e na de 1880, permitiu-se o uso do idioma na educação 

secundária, as moedas passaram a ser cunhadas em texto bilíngue, assim como 

os selos de correios. 

A neerdanlização do ensino em Flandres aconteceu progressivamente, 

entre 1883 e 1932. Para Dieckhoff (2000, p. 57), impor o unilinguismo do primário 

ao superior respondia a um duplo objetivo: afastar as elites afrancesadas e 

permitir a ascensão social das camadas populares de língua neerlandesa. Pode-

se dizer que se almejava a nacionalização dos flamengos, uma vez que os 

francófonos se beneficiavam do fato de as principais funções e cargos do país 

exigirem o domínio da língua francesa. A língua se tornou uma questão central 

para o movimento nacionalista flamengo, já que o próprio Estado belga se 

empenhava em disseminar a cultura francesa em todo o país, principalmente 

através do ensino. Em 1913, o neerlandês foi oficialmente aprovado para uso 

nas escolas, tribunais e órgãos governamentais. E em 1932 o neerlandês passou 

a ser obrigatório nas escolas flamengas. 

Esta situação nos faz retomar o pensamento de Ernest Gellner (1984), 

quando afirma que a educação é o meio para a manutenção do meio cultural, 

uma vez que o sistema educacional, quando homogêneo e padronizado, produz 

mão-de-obra capaz de manipular significados e pessoas. Neste sentido, a 

vontade do Estado em inculcar uma cultura comum, principalmente através do 

ensino, transforma-se em objetivo essencialmente político. O autor ainda 

assegura que o idioma em que se ministra o ensino e mediante o qual pode ser 

                                                           
43 Desde este momento, el flamenco escrito se convirtió en neerlandés. 
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efetivamente empregado é seu bem mais preciso, sua verdadeira cédula de 

acesso à plena cidadania, à dignidade humana e à participação social. 

Na década de 1930, os flamengos se dispuseram a aceitar o bilinguismo 

em todo o país, ideia rechaçada pelo povo da Valônia: imaginava-se que, pelo 

fato de o francês ser a língua mais usada no país, os flamengos conseguiriam 

trabalhar em território valão; já os valões não lograriam nenhum cargo em 

Flandres, em virtude do desconhecimento do neerlandês.  

No período pós-Segunda Guerra, a Bélgica passou a enfrentar um novo 

cenário: o declínio econômico da Valônia e a grande ascensão de Flandres. 

Enquanto a Revolução Industrial do século XIX tinha prosperado na Valônia, o 

declínio da indústria do carvão e do ferro pós-Segunda Guerra precipitou sua 

estagnação econômica, além da queda da metalurgia, siderurgia e indústria 

têxtil. Por outro lado, as cidades do norte do país prosperavam, atraindo indústria 

e comércio. As mudanças demográficas refletiram a dicotomia entre as duas 

economias. Segundo Humes: 

[...] enquanto a Valônia francófona cresceu cerca de 10% de 1947 
a 1991, a região de Flandres cresceu 28% no mesmo período. 
Estas e outras mudanças combinaram com as tensões 
linguísticas para abastecer a animosidade regional e separar os 
partidos e, mais tarde decretar as mudanças constitucionais que 
transformaram Bélgica em uma federação44. (HUMES, 2014, p. 
180, tradução nossa) 

 

O ano de 1962 marcou a divisão definitiva entre Valônia e Flandres. Em 

08 de novembro daquele ano, foi fixada a fronteira linguística entre as duas 

regiões. Estabeleceu-se o monolinguismo na Valônia e em Flandres e o 

bilinguismo na região de Bruxelas. Neste momento, 24 comunidades valonas 

passaram para Flandres e 25 flamengas para a Valônia45. Além disso, em 

algumas comunas foram instauradas as chamadas “facilidades linguísticas”, (ver 

figura 06) ou seja, ainda que houvesse francófonos em Flandres e 

                                                           
44  While French speaking Wallonia grew about 10 per cent from 1947 to 1991, the Flemish region 
grew 28 per cent in the same post-war decades. These economic and other changes combined 
with the linguistic tensions to fuel regional acrimony and Split the parties, and later to enact the 
constitutional changes transforming Belgium into a federation. 
45 Em 1976, estas 49 comunas se transformaram em dez (cinco na Valônia e cinco em Flandres). 
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neerlandófonos na Valônia, eles poderiam fazer uso de sua língua materna em 

serviços oficiais.  

 

Desde então, revela-se que a Bélgica rumou em direção ao federalismo 

e, mais recentemente tem se aventado a possibilidade de um confederalismo; 

as duas partes se mantiveram juntas, principalmente pela resolução 

compartilhada de manter a capital em Bruxelas, historicamente flamenga e 

depois francófona e, atualmente, cidade multilinguística, localizada dentro do 

território flamengo. 

Um dos momentos mais marcantes desta “guerra linguística” ocorreu na 

década de 1960, quando a Universidade de Leuven foi dividida em duas, pois os 

alunos neerlandófonos não aceitavam ter aulas com professores que falavam 

francês. Por conseguinte, criou-se a Universidade Católica de Leuven, na 
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Valônia. Segundo Judt (2008, p. 249), a biblioteca da universidade foi dividida e 

o seu patrimônio redistribuído, com desvantagem para ambas as partes. 

 Importante destacar que ao mesmo tempo em que as clivagens 

linguísticas passaram a ser preponderantes na estruturação da(s) identidade(s) 

belga(s), o catolicismo, que historicamente foi essencial para a composição 

desta(s) identidade(s), passou a ter um papel secundário, fato que está em 

consonância com a afirmação de Dieckhoff (2000, p. 42): a língua se sobrepôs 

totalmente à religião como recurso identitário. Neste sentido, complementa 

Poutignat (2011) que a língua e a religião sempre desempenharam um papel 

importante, uma vez que autorizam a comunidade de compreensão entre 

aqueles que compartilham um código linguístico comum ou mesmo um sistema 

de regulamentação ritual da vida. 

Nas últimas três décadas do século XX, a Bélgica ficou marcada por ter 

feito quatro reformas constitucionais, chegando ao reconhecimento do 

federalismo em 1993. No início da reforma constitucional de 1970, os 

unitaristas/unionistas permitiram apenas um mínimo de descentralização; já nas 

décadas seguintes, houve um grande esforço dos separatistas e federalistas; por 

conseguinte, passaram a ter mais força que os unitaristas, em um processo que 

deixou mais radicais as reformas constitucionais de 1980, 1988 e 1993. Estas 

reformas criaram uma estrutura federal complexa composta não apenas de um 

conjunto, como em outros países federais, mas de dois conjuntos de governos 

subnacionais ou regionais. Neste sentido, afirma Humes (2014): 

Diferente de federações formadas em muitos países, 
incluindo os Estados Unidos, Alemanha e Suíça (formada 
por uma combinação de estados independentes), a 
federação belga resultava de uma descentralização de 
poderes para as recentes entidades constitucionais 
formadas. Enquanto o movimento de descentralização por 
mais responsabilidades ganhou força em outros países 
europeus, incluindo Espanha, Itália, Reino Unido e França, 
nenhum pais que permanecia unido descentralizou tanto 
poder às suas partes como aconteceu com a Bélgica. Do 
mesmo modo, nenhum outro país criou dois conjuntos 
sobrepostos de entidades federais, cada uma das quais 
servindo o país todo.46(HUMES, 2014, p. 197, tradução 
nossa) 

                                                           
46 Unlike federations formed in many countries, including the United States, Germany and 
Switzerland (formed by combining independent states), the Belgian federation resulted from the 
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O federalismo resultou da força do nacionalismo flamengo, cujas 

reivindicações sempre estiveram calcadas no combate à histórica discriminação 

linguística, no enfrentamento ao permanente fluxo de francófonos para Flandres, 

por ser a região mais próspera e por uma divisão mais justa dos impostos 

arrecadados pelo governo belga. A discrepância no desenvolvimento econômico 

das duas regiões, já que Flandres é responsável por mais da metade do PIB 

belga47, reforça a ideia de que as elites flamengas terão a tendência de 

consolidar a sua posição de defesa de mais autonomização e/ou independência, 

ainda que o governo belga tenha cedido às suas pressões para mitigar o 

processo de fragmentação do país. Dieckhoff (2000, p. 105) chama esta situação 

de efeito cumulativo do nacionalismo, ou seja, o crescimento do potencial 

econômico de uma região estimula a vontade de alargar a capacidade de ação 

a outras esferas, numa primeira instância à esfera política. 

Outro elemento importante que descende das reformas constitucionais é 

o sistema eleitoral belga. Os cidadãos não podem votar em qualquer político do 

país, mas naqueles pertencentes à sua comunidade linguística, com exceção de 

Bruxelas-Halle -Vilvoorde (BHV). Os partidos nacionais desapareceram, para dar 

lugar aos partidos das regiões. Além disso, o governo nacional não tem poder 

para revogar decisões tomadas pelo parlamento de cada uma das regiões. 

No distrito BHV, os habitantes têm direito a votar em partidos francófonos 

e serem julgados em francês (ainda que Halle e Vilvoorde estejam dentro de 

Flandres). Esta peculiar característica de BHV deriva da criação da fronteira 

linguística criada em 1962. Como Bruxelas só foi reconhecida como região em 

1988, pode-se dizer que BHV se estende sobre duas regiões que não têm o 

mesmo status linguístico48. (REGOYOS, 2011, p. 114, tradução nossa).  

                                                           
devolution of powers to newly formed constituent entities. While the movement for devolving more 
responsibilities has also gathered force in other European countries, including Spain, Italy, the 
United Kingdom and France, no country that has remained United has devolved as much power 
to its constituent parts as has Belgium. Likewise, no other country has created two overlapping 
sets of federated entities, each of which serves the whole country. 
47 Segundo dados de www.datosmacro.com, em 2016, 60% do PIB belga vinha de Flandres e 
25% da Valônia. 
48 BHV se extiende sobre dos regiones que no tienen el mismo estatus lingüístico. 

http://www.datosmacro.com/
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À vista disso, os francófonos que vivem em Halle e Vilvoorde podem 

manter laços políticos com os francófonos de Bruxelas, entretanto, do ponto de 

vista dos flamengos, esta é uma situação que fere a integridade linguística e 

territorial de Flandres. Segundo Humes, apesar dos esforços para desemaranhar 

esta questão, ela se tornou tão inflamada que em 201049 derrubou o primeiro-

ministro Yves Leterme50. (2014, p. 211, tradução nossa) 

Os valões entendem que BHV é o único eixo de integração da Valônia 

com Bruxelas. Em caso de independência de Flandres, teme-se que a futura 

Bélgica (Bruxelas e Valônia) não tenha nenhuma ligação por terra, tendo 

Bruxelas como um enclave dentro do território flamengo, ou seja, a fronteira 

linguística poderia virar fronteira de Estado. Já o movimento nacionalista 

flamengo defende a incorporação de Bruxelas a Flandres, inclusive pelo fato de 

Bruxelas também ser sua capital.  

Enquanto partidos flamengos requerem a incorporação de Halle e 

Vilvoorde à província de Brabante Flamengo, os partidos francófonos insistem 

que estas áreas são subúrbios de Bruxelas, os quais falam francês e que 

deveriam ser agrupados à região metropolitana da capital belga. Afirma Humes 

que, “apesar de a Suprema Corte ter declarado que esta exceção deveria ser 

eliminada, os partidos não foram capazes de chegar a um acordo de como 

resolver esta questão”.51 (2014, p. 215, tradução nossa)  

Vale lembrar que Bruxelas, além de ser a capital de Flandres e da Bélgica, 

também é a capital da União Europeia e sede da Otan, fato que denota a sua 

importância estratégica.  

Outro elemento que expõe o quanto a questão linguística se tornou o 

elemento central para a rivalidade entre Valônia e Flandres, foi o código de 

habitação (Wooncode) criado na região flamenga, no ano de 2006. Segundo 

Regoyos, o código foi criado para restringir o direito a optar por uma moradia 

                                                           
49 Em 22 de abril de 2010, o primeiro-ministro flamengo Yves Leterme renunciou por causa de 
diferenças quanto aos direitos que se aplicam aos valões nos subúrbios de maioria flamenga em 
Bruxelas.  
50 Despite years of efforts to unravel the issue, it has become so inflammatory that in 2010 it 
brought down the Leterme led government. 
51 Even though the Supreme Court has declared this exception must be eliminated, the parties 
have not been able to agree on how to resolve this issue. 
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social aos não neerlandófonos52. (2011, p. 121, tradução nossa). Como requisito 

para adquirir uma moradia deste segmento, o artigo 92 expressa que se deve ter 

a intenção ou a disposição para aprender o neerlandês. Afirma Regoyos (2011): 

O artigo 102 diz que “poderá ser imposta uma multa 
administrativa ao postulante que não cumprir com o 
requisito estabelecido no artigo 92. Esta multa 
administrativa não poderá ser inferior a 25 euros, nem 
superior a 5000 euros53. (REGOYOS, 2011, p. 122, 
tradução nossa) 

 

 Além da exigência de aprender o neerlandês, o código tem como premissa 

que “cada um deve viver em sua própria região”; ademais, para comprar o 

imóvel, o indivíduo tem que ter vivido ao menos 6 anos na localidade ou trabalhar 

na região. “O governo flamengo justifica o decreto como meio para manter os 

preços baratos para os habitantes originais de Flandres e da periferia de 

Bruxelas54”. (REGOYOS, 2011, p. 123, tradução nossa). 

 É importante ressaltar que a Bélgica é apenas signatária da Convenção 

de Proteção das Minorias (Conselho da Europa), mas não a ratificou. No artigo 

4º. afirma-se que  

 

[...] as Partes comprometem-se a garantir a qualquer 
pessoa pertencente a uma minoria nacional o direito à 
igualdade perante a lei e a uma igual proteção da lei. Para 
o efeito, é proibida toda e qualquer forma de discriminação 
baseada na pertença a uma minoria nacional.55 

 

No caso belga, Flandres representa a maior parte da população do país. 

Logo, entende-se o porquê de a Convenção não ter sido ratificada pelo país, 

uma vez que, entre outras ações, o Código de Habitação é uma prova clara de 

desrespeito às minorias francófonas dentro da Bélgica. 

                                                           
52 Flandes ha inventado el código de vivienda para restringir el derecho a optar a una vivienda 
social a los no neerlandófonos. 
53 El artículo 102 dice que “podrá imponerse” una multa administrativa si el postulante no cumple 
con el requisito establecido en el artículo 92. Esta multa administrativa no podrá ser inferior a 25 
euros, ni superior a 5000 euros. 
54 El gobierno flamenco justifica el decreto como medio para mantener los precios baratos para 
los habitantes originales de Flandes y de la periferia de Bruselas. 
55Texto retirado do site oficial do Conselho da Europa: http://www.coe.int/en/web/minorities/etats-
partie  

http://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie
http://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie
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A Bélgica também não é um Estado-parte da Carta Europeia das Línguas 

Regionais ou Minoritárias, que em seu artigo 7º. declara que “os Estados devem 

promover o entendimento mútuo entre todos os grupos linguísticos do país”56, 

ação que inexiste dentro do Estado belga. 

Para complementar as dificuldades de se chegar a um acordo entre 

Flandres e Valônia, o sistema partidário belga é um dos mais fragmentados da 

Europa. O sistema que tradicionalmente foi dominado por três partidos 

(democratas-cristãos, liberais e socialistas), fragmentou-se em 14 partidos no 

parlamento federal. Segundo Boonen (2014, p. 60, tradução nossa), “os três 

partidos tradicionais que dominaram a política nacional no século XX se 

fragmentaram em duas seções regionais nos anos 1960 e 1970; isso deixou a 

formação de dois sistemas partidários com diferentes dinâmicas”.57 

Associado a este aumento de partidos no país, está o crescimento de dois 

partidos nacionalistas conservadores em Flandres: o de extrema-direita Vlaams 

Belang (VB) e o nacionalista conservador Nova Aliança Flamenga (NVA). Ambos 

os partidos aspiram por mais poder para as regiões, com mais autonomia e/ou 

independência de Flandres. Entretanto, há importantes diferenças entre os dois 

partidos: o êxito do Vlaams Belang deveu-se à sua habilidade em combinar 

orgulho nacional com temas relacionados à imigração e segurança, tem um 

discurso xenofóbico, reforça o regionalismo em seus documentos oficiais e 

defende o separatismo. Já o NVA é de direita e tem como fundamento um 

nacionalismo que objetiva mais autonomia cultural e política em um primeiro 

momento, para no futuro chegar à independência.  

O Vlaams Belang nunca conseguiu governar a Bélgica, diferente do NVA 

que atualmente é um dos partidos que compõem a coalisão que governa o 

país.58 Segundo Boonen (ibid), “enquanto o Vlaams Belang é eurocético, o NVA 

se apresenta como pró-Europa. Por fim, pesquisas eleitorais mostraram que 

                                                           
56Texto retirado do site oficial do Conselho da Europa: http://www.coe.int/en/web/european-
charter-regional-or-minority-languages/signatures-and-ratifications  
57 The traditional parties which have dominated national politics in the twentieth century Split up 
in two regionals sections in the 1960s and 1970s. This has led to the formation of two distinct 
party systems with different dynamics. 
58 O atual primeiro-ministro belga é Charles Michel, que integra a coalisão de 4 partidos: o NVA, 
os cristãos-democratas flamengos, os liberais flamengos e os liberais francófonos. 

http://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/signatures-and-ratifications
http://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/signatures-and-ratifications
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enquanto um forte sentimento anti-imigração está associado ao VB, este não é 

o caso dos eleitores do NVA”.59  

O NVA foi fundado em 2001, quando seu antecessor, o nacionalista 

People’s Union (VU) se fragmentou em duas alas: conservadora (NVA) e 

progressista (Spirit). O NVA sempre foi reconhecido como um partido democrata, 

nacionalista e não xenofóbico, ocupando importantes posições no governo 

regional flamengo. Acrescenta Boonen (2014): 

De 2004 a 2008, NVA formou um cartel eleitoral com os 

democratas cristãos do CD&V. Recentemente, após sua 

vitória nas eleições federais belgas de 2010, seu 

presidente esteve na corrida para tornar-se primeiro-

ministro belga, desde que seu partido atraiu muitos 

eleitores na região flamenga. No final, entretanto, o partido 

não obteve sucesso60 para conseguir uma coalizão. 

(BOONEN, 2014, p. 61, tradução nossa) 61 

  

Já na Valônia, o partido mais importante é o socialista, o qual defende a 

permanência do federalismo no país, além de calcar seus discursos na 

democracia, na liberdade e no antinacionalismo. Consoante a isso, afirma Van 

Ginderachter:   

Todavia, elementos étnicos não desapareceram 
totalmente de sua representação. Sangue e raça foram 
suplantados por um discurso mais leve de uma 
objetividade étnico-cultural centrada em uma história 
compartilhada e imemorial do povo da Valônia. (VAN 
GINDERACHTER, 2012, p.233, tradução nossa) 62 

 

 Nas duas últimas eleições, o partido que elegeu mais parlamentares na 

Câmara Baixa belga foi o NVA. O partido, liderado por Bart de Wever, obteve 28 

                                                           
59 Vlaams Belang has been very eurosceptic, whereas NVA Always presents itself as a pro-
European party. Electoral research has shown that while anti-imigrant sentiments are the main 
driving force for a vote on the VB, this is not the case for the NVA voters. 
60 Em 2011, depois de quatro décadas sob governo de partidos flamengos, Elio di Rupo, do 
partido socialista (francófono) tornou-se primeiro-ministro belga e ficou até 2014. 
61 From 2004 until 2008, NVA formed an electoral cartel with the Christian Democrats of CD&V. 
Recently, after their victory in the Belgian federal elections of 2010, their president has been in 
the running for becoming the Belgian Prime minister, since his party had attracted most voters in 
the Flemish region. In the end, however, the party did not succeed in reaching a compromise on 
a coalition. 
62 However, ethnic markers have not disappeared completely from its self-portrayal. Blood and 
race have been supplanted by a softer discourse of ethno-cultural objectivity centred on the 
shared, immemorial history of the Waloon people. 
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assentos em 2010 e 33 assentos em 2014. O partido socialista valão manteve 

26 assentos. Já o Vlaams Belang, caiu de 12 para apenas 3 eleitos em 2014. 

Segundo Humes, os partidos cristãos63 perderam espaço, justamente por 

denúncias de abusos de crianças por parte de clérigos e por causa do 

secularismo. (2014, p.217, tradução nossa)64 

 Atualmente, os dois principais partidos do país (NVA e socialista valão) 

mantêm posições antagônicas nos planos socioeconômico e comunitário. 

Enquanto o primeiro é de direita e com tendências ao separatismo, o segundo é 

de esquerda, federalista e partidário da solidariedade nacional.  

O NVA luta por mais autonomia fiscal para Flandres, o fim das 

transferências econômicas para a Valônia, o controle do sistema ferroviário 

regional e a diminuição dos poderes do rei, passando a um modelo confederado 

como transição para a independência, os socialistas defendem o papel do 

Estado e do funcionalismo público. Já os francófonos querem a conservação de 

um Estado federal forte o suficiente para arbitrar as várias demandas 

socioeconômicas do país, já os flamengos querem que cada comunidade 

linguística se responsabilize por seu futuro. É importante sobrelevar que os 

flamengos falam em fortalecimento das comunidades linguísticas e não das 

regiões, objetivo que, claramente, denota que a região de Bruxelas perderia força 

e, paulatinamente, tencionar-se-ia incorporá-la a Flandres. 

 Segundo Guibernau (1997, p. 119), a descentralização federal não parece 

satisfazer por completo as exigências nacionalistas dos flamengos. Para eles, já 

que o federalismo não funciona, o ideal seria rumar ao confederalismo, 

caracterizado por entidades autônomas que firmam tratados entre elas para ver 

o que ainda deveria ser feito conjuntamente. Em uma confederação, as partes 

que a formam se veem como independentes e soberanas, com fronteiras 

definidas. Para Regoyos, se a Bélgica se constituir como um Estado confederal 

                                                           
63 O partido Cristão-democrata flamengo e Cristão-democrata humanista tiveram juntos 26 
assentos em 2010 e 27 assentos em 2014, número inferior ao de 2006, quando foram eleitos 35 
parlamentares ligados a partidos cristãos. 
64 The CD&V and the CDH lost in part because of increasing secularism and growing concern 
over what was perceived as a cover-up by the Catholic hierarchy of clerical abuse of children.  
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puro, Flandres terá conseguido de fato a sua independência, sem sair da União 

Europeia.65 (2011, p. 171, tradução nossa).  

 

2.2. Nacionalismo flamengo: um nacionalismo linguístico! 

 

É difícil dissociar as concepções de nacionalismo cívico e étnico, uma vez 

que os elementos que sustentam ambas as definições aparecem em maior ou 

menor frequência em vários movimentos nacionalistas. No caso belga, não é 

diferente! Pode-se dizer que a despeito de toda bandeira levantada pelos 

flamengos por um nacionalismo cívico-político, já que defendem mais 

autonomia, a secularização e o princípio de jus solis (a defesa da territorialidade; 

a região define sua língua), notam-se elementos ligados às questões étnico-

culturais, tal como a defesa de uma comunidade linguística e o fato de o 

movimento partir de Flandres, uma nação sem Estado.  

Além disso, há uma percepção entre os belgas francófonos que Flandres 

é uma nação baseada em princípios étnico-culturais, propensa a um 

nacionalismo mais etnocêntrico, já que “a identidade nacional flamenga tende a 

ser vista como uma herança cultural estática que deve ser defendida contra as 

ameaças de fora”66. (VAN GINDERACHTER, 2012, p. 232, tradução nossa)  

O afrancesamento da sociedade belga e a popularização do francês no 

país foram vistos pelos flamengos, durante muito tempo, como essa “ameaça de 

fora” a Flandres. Vale lembrar que a nação belga, por outro lado, está cada vez 

mais definida como uma nação cívica que permite cidadãos com antecedentes 

culturais diferentes viver em seu território. Por conseguinte, talvez o elemento 

que melhor defina a atual situação da Bélgica é a língua, ou seja, existe um 

nacionalismo linguístico. Neste sentido, assevera Guerrero (1994) 

   

De todos os elementos culturais que intervêm na gênesis, 
desenvolvimento e transformação dos movimentos e 
ideologias nacionalistas, nenhum alcançou a importância 

                                                           
65 Si Bélgica se acaba constituyendo en un Estado confederal puro, Flandes habrá conseguido 
de facto su independencia sin salir de la Unión Europea. 
66 The national identity tends to be viewed as a static cultural heritage that must be defended 
against outside threats. 
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da língua. A língua é o elemento básico do espírito do povo 
sobre o que a sua vez deveria assentar-se a nação.67 
(GUERRERO, 1994, p.101, tradução nossa) 

 

 A definição de uma língua nacional, principalmente em estados 

plurinacionais, como é o caso da Bélgica, é sempre uma etapa conturbada. 

Apesar de os belgas terem dado liberdade ao seu povo para a utilizar a língua 

que lhe conviesse, à medida em que nos cargos oficiais e no ensino passou-se 

a utilizar quase exclusivamente o francês, o flamengo e os outros dialetos usados 

no país ficaram restritos às classes mais pobres, aos camponeses e àqueles 

que, de certa forma, relutavam em se expressar em francês em âmbito privado. 

Com isso, estes últimos aprendiam francês, entre outras razões, para poder 

trabalhar. Para Guibernau (2009, p. 30, tradução nossa), “o poder da língua 

surge de sua aptidão para criar campos unificados de intercambio e 

comunicação, que contribuem para fortalecer a identidade nacional”68.  

À vista disso, afirma Hobsbawn (2013, p. 153), que “o nacionalismo 

linguístico requer, essencialmente, o controle do Estado ou ao menos o ganho 

do reconhecimento oficial para a língua”. O autor britânico ainda declara que 

“qualquer que seja a motivação da construção e manipulação planejada da 

língua e qualquer que seja o grau de transformação visualizado, o poder estatal 

é essencial” (2013, p. 156).  

Na Bélgica, enquanto o neerlandês foi rejeitado para fins administrativos 

e educacionais, a língua francesa foi disseminada como a língua das elites, da 

literatura, da cultura. Vale lembrar que durante o século XIX, existia na Europa 

um rol de muitas pequenas comunidades, cada uma falando suas próprias 

línguas e dialetos. Durante este período, assevera Humes (2014, p. 224, 

tradução nossa) que os estados modernos se esforçaram, com algum sucesso, 

                                                           
67 De todos los elementos culturales que intervienen en la génesis, desarrollo y transformación 
de los movimientos e ideologías, ninguno ha alcanzado la importancia de la lengua. La lengua 
es el elemento básico del espíritu del pueblo sobre el que a su vez debería de asentarse la 
nación. 
68 El poder de la lengua surge de su aptitud para crear campos unificados de intercambio y 
comunicación, que contribuyen a fortalecer la identidad nacional. 
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em sobrepor uma língua nacional em todo o país e espalhar um senso de 

comunidade nacional.69  

Com o aumento do bilinguismo na Bélgica, na primeira metade do século 

XX, muito mais flamengos aprenderam francês, do que valões aprenderam 

neerlandês, ou seja, grande parte dos últimos mantinham-se monolíngues. 

Neste momento, o monolinguismo se sustentava em parte do território belga, 

sobretudo porque o francês já era uma língua mundialmente conhecida. Afirma 

Hobsbawn (2013, p. 159), que “ser monolíngue é estar acorrentado, a não ser 

que sua língua local seja de fato uma língua mundial”. 

A grande reviravolta da língua neerlandesa na Bélgica se dá com dois 

fatos: o ensino obrigatório do neerlandês nas escolas flamengas (1932) e o 

sufrágio universal; a formação de uma geração alfabetizada e formada em 

neerlandês e que também passava a votar em partidos que defendiam as causas 

de Flandres, fez com que o movimento nacionalista ganhasse força. A evolução 

da democracia, a questão do trabalho e o avanço dos níveis de alfabetização 

fizeram com que os flamengos (historicamente discriminados por não falar 

francês), passassem a lutar mais diretamente por seus direitos em seu governo.  

Segundo Humes (2014, p. 222, tradução nossa), “o pós-guerra registrou um 

aumento do orgulho e consciência nacionais em aspectos linguísticos, étnicos e 

culturais”70. Todos estes eventos transformaram a Bélgica: um país governado 

por uma elite exclusiva e monolíngue, passou a ser um país eleitoralmente mais 

inclusivo e dividido a partir de aspectos linguísticos.  Afirma Hobsbawn (2013): 

Foi em grande parte em Antuérpia e em Gand que uma 
geração nova e com mentalidade secular, educada nas 
escolas secundárias públicas em flamengo que produziu 
muitos dos indivíduos e grupos que formaram e 
sustentaram a ideologia de uma identidade flamenga. 

(HOBSBAWN, 2013, p. 162). 

 

 Há dois elementos que explicam como o neerlandês conseguiu se 

propagar com êxito em Flandres: o primeiro se refere ao fato de nunca ter sido 

proibido se comunicar nesta língua, ainda que houvesse a predominância do uso 

                                                           
69 The modern states have endeavoured, with mixed success, to superimpose a national tongue 
throughout the country and along with it a sense of national community. 
70 The post-war rise of linguistic, ethnic and culturally driven national consciousness and pride.  
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do francês, e o segundo é que o neerlandês não era uma língua em decadência, 

usada apenas por camponeses, mas sim a língua oficial da Holanda, vizinho 

belga; ou seja, não havia a possibilidade de se tornar uma língua morta. 

 Em 1962, com a instituição da fronteira linguística, separando Flandres e 

Valônia, o país se tornou bilíngue apenas em Bruxelas, justamente porque os 

flamengos passaram a defender sua língua para reforçar seus objetivos políticos. 

O “bilinguismo” na Bélgica acabou por não resultar em uma convivência melhor 

entre as duas nações contidas no país; pelo contrário, o monolinguismo de 

Flandres não foi apenas uma escolha do povo flamengo, mas uma atitude que 

reforçou a animosidade com os francófonos. O bilinguismo71 já não representa 

uma vantagem para Flandres, já que hoje eles representam a maioria do povo 

belga. Complementa Guerrero (1994, p. 108, tradução nossa): 

Não raro, em algumas ocasiões os nacionalistas estendam 
seu entusiasmo pela própria língua a pedir a supressão de 
outras no território nacional, a purificação do seu idioma de 
elementos estranhos e a assimilação linguística dos 
estrangeiros que vivem dentro de seu território.72 

 

 Para elucidar esta afirmação, lembremo-nos do Código de Habitação 

instituído em Flandres para evitar que francófonos tivessem acesso a moradias 

sociais ou a vontade de acabar com as proteções viabilizadas nos anos 1960 

para o distrito BHV. O monolinguismo é encarado pelos partidos mais 

conservadores de Flandres como única alternativa para fortalecer a 

disseminação do neerlandês, principalmente na periferia de Bruxelas. Segundo 

Regoyos (2011, p. 266, tradução nossa), “não é lógico exigir a homogeneidade 

territorial e linguística de Flandres para se defender da francofonia e fazer ao 

mesmo tempo de Bruxelas sua capital, já que ela tem 90% de francófonos”.73. 

Ainda assevera Regoyos (2011, p. 278, tradução nossa), que “os flamengos são 

                                                           
71 A única função governamental que exige o bilinguismo é a do primeiro-ministro 
72 No es extraño que en ocasiones los nacionalistas extiendan su entusiasmo por la propia lengua 
a pedir la supresión de otras en su territorio nacional, la purificación de su idioma de elementos 
extraños y la asimilación lingüística de los extranjeros que viven dentro de su territorio. 
73 No es lógico exigir la homogeneidad territorial e lingüística de Flandes para defenderse da 
francofonía y hacer al mismo tempo de Bruselas, como mínimo 90% francófona, su capital. 
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o único nacionalismo do mundo que se sente oprimido pelo Estado no qual são 

a primeira força econômica, política, demográfica e inclusive no plano cultural”.74  

Do ponto de vista cultural, cada comunidade regula por si só seus 

assuntos culturais em seu conselho cultural, composto por membros dos grupos 

linguísticos francês e neerlandês nas Câmaras legislativas. Estes conselhos 

realizam suas competências por meio de decretos que têm força de lei em cada 

uma das comunidades. A sede dos conselhos fica em Bruxelas e seu 

funcionamento é semelhante ao do parlamento nacional. 

 Na última década, intensificou-se a crise linguística ao redor de Bruxelas. 

As comunas que estão ao redor da capital, situam-se na província de Brabante 

Flamengo, ou seja, segundo a Constituição belga, nestas áreas todo o processo 

de comunicação, ensino, comércio, cargos oficiais etc., deve ser realizado em 

neerlandês (exceção às 6 comunas de BHV). Todavia, há muitos bruxelenses ou 

trabalhadores de Bruxelas, os quais migram diariamente para estas comunas, 

pois é mais barato viver aí do que na capital e, grande parte destes indivíduos 

são francófonos, fato que, segundo políticos flamengos, afeta a integridade 

linguística de Flandres. De acordo com Van Ginderachter (2012, p. 232, tradução 

nossa), “fundamentalmente, aquelas tensões giram em torno da oposição entre 

jus solis e jus sanguinis”75. Enquanto para os flamengos, a língua está ligada ao 

território, para os francófonos, a língua está ligada ao indivíduo. 

 Na Bélgica, demonstrou-se que uma estrutura estatal unitária não servia 

para ordenar um estado plurinacional e multilíngue. Duas pessoas que não se 

entendem porque falam línguas distintas dificilmente poderão compartilhar uma 

mesma identidade nacional. A solução política encontrada foi a 

descentralização, fato que modificou expressivamente as relações entre os dois 

grupos linguísticos predominantes do país. E Flandres encontrou na 

territorialidade a forma de defender uma língua que não se imporia por si só 

diante do francês. Neste sentido, afirma Van Ginderachter (2012):  

                                                           
74 Los flamencos son el único nacionalismo del mundo que se siente oprimido por el Estado en 
el que son la primera fuerza económica, política, demográfica e incluso últimamente en el plan 
cultural. 
75 Fundamentally, those tensions revolve around the opposition between ius soli (the territoriality 
principle: regional location defines its linguistic regime) as ius sanguinis (the personality principle: 
a population’s ethnocultural appurtenance defines its linguistic regime). 
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Políticos francófonos demandaram que Flandres 
reconhecesse suas minorias e denunciou o princípio da 
territorialidade como retrógrado e insustentável em um 
mundo globalizado; políticos flamengos, por sua parte, 
rejeitaram aqueles argumentos como provenientes de uma 
comunidade linguística que, na longa história belga, é mais 
hegemônica que minoritária. (VAN GINDERACHTER, 
2012, p.231, tradução nossa)76 

 

 Por fim, deve-se mencionar que o nacionalismo flamengo tem uma 

característica que o diferencia de outros movimentos europeus: o pacifismo. Não 

há risco de conflito armado. Entretanto, como declara Regoyos (2011, p.235, 

tradução nossa), “nem o Estado de direito, nem a União Europeia, nem a 

democracia belga, nem a descentralização, nem as sucessivas reformas do 

Estado bastaram para desativar a tensão linguística, principalmente na periferia 

de Bruxelas”.77 

 Além disso, o nacionalismo flamengo tem características centrífugas, ao 

contrário do nacionalismo centrípeto, o qual busca preservar unida ou vir a unir, 

na mesma entidade política (geralmente os Estados), uma ou várias identidades 

nacionais, no quadro de maior integração possível. Afirma Romão (2014) que:  

[...] a opção pelo termo centrípeto prende-se com a 
evolução dos sistemas políticos democráticos. No contexto 
dos Estados autonômicos, a expressão “centralizador” 
tende a perder força. Nestes casos, a descentralização 
política é perfeitamente compatível com a existência de 
uma identidade nacional, que, a partir do governo central, 
procure manter a supremacia sobre outras identidades 
presentes no mesmo território. (ROMÃO, 2014, p.66). 

 

 Já o nacionalismo centrífugo procura se distanciar deste projeto de 

integração, promovido pelos Estados, em que determinada nação está inserida. 

Para Romão (ibid), “o seu objetivo final pode ser a independência de uma 

entidade política ou a obtenção de maior autonomia, no quadro de um Estado 

autonômico ou federal”. 

                                                           
76 Francophone politicians have demanded that Flanders recognizes its minorities and have 
denounced the territoriality principle as backward and untenable in a globalizing world; Flemish 
politicians, for their part, have rejected those arguments as coming from a language community 
that in the larger Belgian frame is itself hegemonic rather than minoritarian. 
77 Ni el Estado de derecho, ni la Unión Europea, ni la democracia belga, ni la descentralización, 
ni las sucesivas reformas del Estado has bastado para desactivar la tensión lingüística en la 
periferia de Bruselas. 
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 No caso belga, pode-se inferir que a despeito de todas as iniciativas do 

governo central - descentralização através do federalismo, sucessivas reformas 

constitucionais, reconhecimento de mais de uma língua como oficial etc. – Estas 

ações não foram suficientes para mitigar as diferenças identitárias entre valões 

e flamengos; por conseguinte, ações centrífugas – busca pelo confederalismo e 

sucessiva independência – caracterizam as ações do movimento flamengo. 

  

2.3. O federalismo belga 

  

Desde que a Bélgica se tornou uma federação na década de 1990, 

passaram a ocorrer muitas discussões sobre o papel do Estado federal belga. O 

federalismo belga, teoricamente, contém elementos típicos de um sistema 

federal: autonomia de suas partes constituintes, participação destas partes nas 

decisões e políticas federais e cooperação, que é o princípio básico desta forma 

de governo.  

Não obstante, o federalismo belga possui características muito 

particulares, não encontradas em outros países que também são federalistas. A 

primeira questão se refere às sobreposições de suas partes constituintes: há três 

regiões (Bruxelas, Flandres e Valônia) e três comunidades linguísticas 

(neerlandófona, francófona e germanófona), cujos limites físicos não são iguais. 

Territorialmente, a região de Bruxelas está situada na província de Brabante 

flamengo. Politicamente, a comunidade alemã está vinculada à Valônia, por 

exemplo, em questões fiscais e de educação.  Estas divisões respondem a uma 

demanda histórica, conforme declara Decker (2000): 

 

A adoção de estrutura comunitária foi uma resposta a uma 
demanda que há muito tempo era levantada pelo 
movimento flamengo, o qual sempre trabalhou em direção 
a um reconhecimento genuíno de sua língua e cultura 
únicas. Já a estrutura regional foi historicamente o 
resultado de interesses econômicos por parte dos valões, 
os quais queriam autonomia em questões 
socioeconômicas. (DECKER, 2000, p.21, tradução 
nossa)78 

                                                           
78 The adoption of the community structure was a response to a demand that had long been made 
by the Flemish movement, which has Always worked toward genuine recognition of its unique 
language and culture. The regional structure, on the other hand, was historically the result of 
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 O federalismo do país foi o resultado das reivindicações de determinados 

grupos sociais, culturais e políticos internos a favor da autonomia no seio de um 

Estado unitário. Por conseguinte, o poder político se dividiu entre poder federal 

e poder das entidades federadas – comunidades e regiões; cada um destes 

níveis de governo tem entidades políticas próprias e competências determinadas 

que lhes são atribuídas para atuar dentre de seu território.  

Segundo Nogueras (2009, p. 549, tradução nossa), a origem da ideia de 

federalismo no país surge no pós-Segunda guerra, em função da grave crise 

econômica que afetava a Valônia; com isso, “seus líderes apostaram na 

federalização do Estado belga como única solução para remediar o declive 

socioeconômico incessante da Valônia que se plasmou em uma onda de greves 

em 1960 e 1961”.79 Continua Nogueras (ibid): “a convergência de interesses, 

culturais e linguísticos por parte dos flamengos e econômicos por parte dos 

valões, fez que a geografia linguística da Bélgica se transformasse na base sobre 

a qual se construiria a nova estrutura política”.80 

Esse método de organização do país, em regiões e comunidades, acabou 

por gerar uma sobreposição de poderes, ou seja, apesar de ter competências 

diferentes, o território sob jurisdição destas duas entidades federadas é 

praticamente o mesmo. Neste sentido, afirma Nogueras (2009): 

Se a lógica federalizante regional descansa no princípio da 
territorialidade (jus solis) e trata de atribuir às entidades 
federadas o poder de atuar sobre um território concreto e 
preciso e sobre a totalidade dos indivíduos que habitem no 
dito território independentemente de seu caráter cultural, a 
lógica federalizante comunitária descansa, pelo contrário, 
sobre o princípio da personalidade (jus personae). Sobre a 
base deste princípio da personalidade, as entidades 
federadas se enquadram ou se encaixam com as 
comunidades compostas pelas pessoas que compartilham 
certos traços culturais, neste caso linguísticos, e estão 

                                                           
economic concerns on the part of the Walloons, who wanted autonomy in socio-economic 
matters. 
79 Sus principales líderes apuestan decididamente por la federalización del Estado belga como 
única solución para remediar el declive socio-económico imparable de Valonia que se plasmó en 
la oleada de huelgas de 1960 y 1961. 
80 La convergencia de intereses, culturales/lingüísticos por parte de los flamencos y económicos 
por parte de los valones, hizo que la geografía lingüística de Bélgica se convirtiera en la base 
sobre la cual se construiría la nueva estructura económica. 
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habilitadas para intervir a seu favor. (NOGUERAS, 2009, 
p. 550, tradução nossa)81 

  

Vale lembrar que as competências de caráter econômico da região e de 

competência cultural da comunidade foram agrupadas em um mesmo órgão no 

lado de Flandres (parlamento e governo), enquanto do lado valão há dois 

governos diferentes (um para a região e um para a comunidade). Segundo 

Decker (2000, p. 25, tradução nossa), “a região de Flandres colocou todo o seu 

poder nas mãos das autoridades da Comunidade Flamenga”.82 

A partir desta lógica de federalização de dupla raiz, percebe-se que houve 

uma evolução assimétrica nas estruturas do lado de Flandres e da Valônia. No 

lado flamengo, evidencia-se a natureza primordial dos elementos comunitário e 

cultural, já do lado valão, nota-se a importância dos elementos regional e 

territorial do federalismo belga. Para Fabre (2009, p.05, tradução nossa), “o 

federalismo assimétrico se refere à diversidade geográfica não institucional, 

baseada em diferenças econômicas, sociais e culturais entre as regiões”.83 Outra 

questão que denota a assimetria do federalismo deste país refere-se à 

Comunidade Germanófona, conforme declara Nogueras (2009): 

[…] que não só carece de qualquer autonomia constituinte 
e do nível de autonomia fiscal que gozam as outras, mas 
que também carece da competência comunitária mais 
importante, que é o uso da língua materna no ensino, ainda 
que o exerça em assuntos administrativos e sociais84. 
(NOGUERAS, 2009, p.553, tradução nossa) 

 

                                                           
81 Si la lógica federalizante regional descansa en el principio de territorialidad (ius solis) y trata 
de atribuir a las entidades federadas el poder de actuar sobre un territorio concreto y preciso y 
sobre la totalidad de los individuos que habiten en dicho territorio independientemente de su 
carácter cultural, la lógica federalizante comunitaria descansa, por el contrario, sobre el principio 
de la personalidad (ius personae). Sobre la base de este principio de la personalidad, las 
entidades federadas cuadran o encajan con las comunidades compuestas por las personas que 
comparten ciertos rasgos culturales, en este caso lingüísticos, y están habilitadas para intervenir 
en su favor. 
82 The Flemish Region puts all of its powers in the hands of the authorities of the Flemish 
Community. 
83 The literature on federalism also refers to de facto asymmetry. This relates to non-institutional 
geographical diversity, based on economic, social and cultural differences between the regions. 
84 La Comunidad Germanófona, no sólo carece de cualquier autonomía constituyente y del nivel 
de autonomía fiscal que gozan las otras, sino que carece de la competencia comunitaria más 
importante, sin lugar a dudas, el uso de la lengua en materia de enseñanza, aunque si lo ejerza 
en asuntos administrativos y sociales. 
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 Além destes itens apresentados, há mais um que aponta para o 

federalismo assimétrico presente na Bélgica: a região de Bruxelas. Enquanto 

Flandres e Valônia não podem ter seus decretos vetados pelo governo federal, 

na região de Bruxelas isso pode acontecer, em função de ser a capital do país. 

As regiões e comunidades têm poderes legislativos e administrativos em suas 

próprias áreas nas quais o governo federal não pode impor padrões comuns. De 

acordo com Nogueras (2009, p. 554, tradução nossa), “o poder federal pode 

anular ou suspender os decretos regionais (de Bruxelas) referentes a urbanismo, 

ordenamento territorial e transportes quando se estime que possam colocar em 

perigo o papel internacional ou a função de capital do Estado”.85 

 Existe, na Bélgica, um federalismo de consociação no que tange à 

proteção das minorias linguísticas. O objetivo das inúmeras reformas 

constitucionais na Bélgica era o de proteger as minorias francófonas em termos 

nacionais (cerca de 40% da população total do país) e as minorias neerlandesas 

da capital (cerca de 15% da população regional). A Constituição prevê que 

ambas as câmaras do parlamento federal se dividam em dois grupos linguísticos 

(francês e neerlandês). Esta divisão tenciona evitar que haja projetos que afetem 

alguma comunidade linguística. Em Bruxelas ocorre algo parecido: há uma 

paridade linguística na composição do governo regional, como equilíbrio entre 

francófonos e neerlandófonos nos postos da administração regional de Bruxelas. 

 A divisão dos partidos políticos em famílias linguísticas fez com que 

inexistisse algum partido de âmbito nacional, fato que dificulta a consolidação de 

uma política central/federal efetiva. Neste sentido, assevera Regoyos (2011, p. 

251, tradução nossa), que “a Bélgica é o único estado federal do mundo que não 

tem “uma” democracia: tem duas! Os francófonos votam em partidos francófonos 

e os neerlandófonos votam em partido neerlandófonos”.86 Ademais, este 

fracionamento do país do ponto de vista linguístico se estendeu aos meios de 

comunicação, às organizações sociais, às ordens religiosas etc. De acordo com 

Nogueras (2009, p. 560, tradução nossa), “a Bélgica é uma sociedade onde 

                                                           
85 El poder federal pudiera anular o suspender las ordenanzas regionales referidas a cuestiones 
de urbanismo, ordenación territorial o transportes cuando estimase que pusieran en peligro o 
perjudicase el papel internacional o la función de capital del Estado. 
86 Bélgica es el único estado federal del mundo que no tiene “una” democracia: ¡tiene dos! Los 
francófonos votan en partidos francófonos y los neerlandófonos votan en partidos 
neerlandófonos. 
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todos se sentem pertencentes a uma minoria, e além disso são frustrados, seja 

por queixas passadas ou presentes”87. Neste sentido, reitera Judt (2008): 

O preço a ser pago para apaziguar os separatistas 
linguísticos e regionais e os federalistas é alto. Há um alto 
custo econômico. Não por acaso a Bélgica tem um dos 
mais altos indicadores de dívida pública da Europa 
ocidental. É caro duplicar cada serviço, cada empréstimo, 
cada subvenção, cada placa (JUDT, 2008, p..251). 

 

O conflito entre valões e flamengos nos incute a ideia de que o federalismo 

tem um problema no intento de resolver conflitos étnicos, e que conferir mais 

autonomia a um grupo pode ampliar seu desejo de mais autonomia, e deste 

modo, se desmantela a esperança de reconciliação entre ambos os lados.  

As sucessivas reformas constitucionais, em vez de acalmar as 

divergências entre ambas as comunidades, têm promovido um aumento dos 

pontos de atrito no processo de federalização, não só em aspectos linguísticos 

e culturais, mas também em questões econômicas e institucionais. Neste 

sentido, assegura Regoyos (2011, p. 261, tradução nossa), as estruturas 

federais, ao permitir uma tomada de decisões descentralizada, podem exacerbar 

as forças centrífugas e levar à eventual ruptura de uma nação.88  

No caso belga, ainda que se tenha tentado reforçar a ideia de uma nação 

única desde a criação da Bélgica no século XIX, as diferenças linguísticas 

presentes no país fizeram com que este possível sentimento de pertença 

sucumbisse à defesa de bandeiras étnico-nacionais, principalmente no caso 

flamengo. As fronteiras internacionais do país são meras formalidades: o que 

importam são suas fronteiras internas, que efetivamente, são as reais. 

A aspiração de alguns membros de uma federação em amplificar a 

consecução da autodeterminação pode entrar em choque com o desejo do 

Estado de incrementar o controle federal. Esta tensão se altera em cada caso e 

sua intensidade depende das razões que provocaram a criação da federação. O 

projeto federal supõe que os integrantes da federação decidam conjuntamente 

                                                           
87 Bélgica es una sociedad donde todos se sienten pertenecientes a una minoría, y además 
frustrados, ya sea por agravios pasados o presentes. 
88 Las estructuras federales, en cuanto permiten que se tomen decisiones descentralizadas, 
pueden reforzar las fuerzas centrífugas y llevar a la eventual ruptura de una nación. 
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o que for de interesse comum, enquanto tratam por separado seus assuntos 

internos. Todavia, algumas federações nascem da pressão que exercem alguns 

grupos étnicos territorialmente circunscritos e insatisfeitos com o trato que 

recebem do estado unitário a que pertencem. Segundo Guibernau (2009, p. 72, 

tradução nossa):  

Este seria o caso da Bélgica. Neste país, um forte 
movimento nacionalista flamengo pressionou para obter o 
reconhecimento de sua especificidade dentro do estado 
antes unitário, que recentemente se converteu em uma 
federação com o fim de dar resposta às demandas 
nacionalistas de Flandres. 89 

 

Em sociedades divididas, as quais passaram por intensas mobilizações 

nacionalistas, o federalismo pode ser uma solução que não corresponda aos 

anseios das partes envolvidas. Na Bélgica, a federalização do Estado foi um 

paliativo para as diferenças linguísticas, culturais e econômicas, mas não findou 

as tendências centrífugas ali presentes. Assim que foi concluída a reforma do 

estado, algumas lideranças flamengas passaram a levantar a bandeira do 

confederalismo. Complementa Dieckhoff (2000, p. 216): “poderia dizer-se que 

uma tal perspectiva assinaria a sentença de morte da Bélgica, já que a 

confederação é uma associação voluntária de estados soberanos, exercendo as 

instituições confederadas competências restritas”. Para que Flandres 

consolidasse seu Estado confederal, afirma Regoyos (2011):  

[…] ela teria que cumprir todas as condições para ser 
reconhecida internacionalmente: uma população 
permanente, um território com fronteiras externas 
claramente definidas, um parlamento próprio eleito por 
sufrágio universal e o reconhecimento exterior mediante 
tratados concluídos com terceiros países. (REGOYOS, 
2011, p.227, tradução nossa)90 

  

                                                           
89 Éste sería el caso de Bélgica; en este país, un fuerte movimiento nacionalista flamenco ha 
presionado para obtener el reconocimiento de su especificidad dentro de un Estado antes 
unitario, que recientemente se ha convertido en una federación con el fin de dar respuesta a las 
demandas nacionalistas de Flandes. 
90 Para entonces, Flandes tiene que cumplir con todas las condiciones para ser reconocida 
internacionalmente: una población permanente, un territorio con fronteras externas claramente 
definidas, un Parlamento propio elegido por sufragio universal y el reconocimiento exterior 
mediante tratados concluidos con terceros países. 
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Este confederalismo a que aspiram os flamengos, praticamente tiraria 

qualquer poder do governo central belga, já que qualquer decisão teria que ter o 

aval ou aprovação das entidades confederadas. 

2.4. O futuro belga 

  
Em primeiro lugar, se Flandres declarasse independência, este processo 

seria ilegal no Estado federal atual belga. Segundo Van Wynsberghe (2011):  

Na Constituição belga não há um mecanismo de “saída”. 
Um cenário de secessão ou dissolução não foi previsto, 
fato que significa que a implementação de um sistema 
institucional com esta finalidade teria que ser suficiente 
para declarar a secessão de Flandres ou até o fim 
completo do Estado federal belga. (VAN WYNSBERGHE, 
2011, p.20, tradução nossa)91 

 

Em caso de decisão unilateral por independência, Flandres estaria em 

uma situação similar à de Kosovo, com Estados que não reconhecem sua 

independência. Vale lembrar que a independência de Kosovo se deu em função 

de circunstâncias especiais, já que havia sido palco de inúmeros ataques 

sérvios, como consequência à opressão realizada às minorias albanesas 

kosovares.  

Ao comparar-se a situação de Flandres e do país balcânico, nota-se que 

a região belga não representa uma minoria oprimida, tampouco os 

valões/francófonos detêm o poder sobre Flandres, como era a Sérvia com 

relação a Kosovo. Ao mesmo tempo em que grande parte dos Estados membros 

da ONU reconheceram Kosovo como independente, alguns países europeus 

não o fizeram – Grécia, Espanha, Chipre, Romênia e Eslováquia. Em outras 

palavras, deve-se reforçar que há muitos obstáculos a serem enfrentados por 

Flandres, do ponto de vista internacional, em caso de uma eventual declaração 

unilateral de independência. 

Se reconhecida a sua independência, Flandres teria que solicitar sua 

entrada em organizações como a Otan, a ONU e o Conselho de Europa, além 

                                                           
91 In the Belgian Constitution, there is no “exit” mechanism. A secession or dissolution was not 
anticipated, which means that the implementation of an ad hoc institutional system would have to 
suffice in order to declare the secession of Flanders or even the end of the Belgian federal state 
altogether. 
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de lutar para que este novo Estado fizesse parte da União Europeia. Além disso, 

em função da grande quantidade de movimentos nacionalistas periféricos que 

permeiam todo o velho continente, haveria grande dificuldade para Flandres 

conseguir este reconhecimento internacional. 

Se houver secessão, provavelmente Bruxelas e Valônia prosseguiriam 

formando o Estado belga no plano internacional, com assento na Otan, seria 

membro da União Europeia e da ONU. Em contrapartida, Flandres teria que 

negociar sua adesão ao bloco europeu, abordando, entre outras questões, a 

ratificação da Convenção de Proteção das Minorias (Conselho da Europa), além 

da entrada na zona do euro. Neste sentido, completa Regoyos (2011, p. 191, 

tradução nossa), em caso de cisão, é possível que “a Europa imponha uma 

consulta popular em Flandres como foi o caso em Montenegro92. É muito 

provável que, em vista de tantas incertezas, a resposta dos flamengos na hora 

da verdade nesse referendo seja um “não” à independência”.93 

Outro ponto intrincado seria a definição das novas fronteiras. Enquanto 

Flandres sustenta a incorporação de Bruxelas ao seu território, já que a apontou 

como sua capital oficial, os francófonos defendem a vinculação de Bruxelas à 

Valônia, além das seis comunas com facilidades presentes em BHV. Como as 

seis comunas e Bruxelas estão na província de Brabante Flamengo, esta 

situação significaria perda territorial para Flandres. Em outras palavras, seria 

inadmissível instaurar novas fronteiras internacionais sem a realização de 

alguma consulta popular, um referendo. 

Do ponto de vista político, o partido que comanda o país atualmente, o 

Nova Aliança Flamenga (NVA) entende que há que se ter uma transição para a 

independência, demanda que seria atendida se houvesse mais autonomia fiscal 

para Flandres, além da regionalização da Previdência social no país, fato que 

culminaria na direção de um confederalismo. Pode-se dizer que as próprias 

lideranças flamengas entendem que ainda não é o momento de declarar 

                                                           
92 O referendo montenegrino aconteceu em maio de 2006. 55,5% dos montenegrinos optaram 
pela separação com a Sérvia. 
93 Es posible que Europa imponga una consulta popular en Flandes, como fue el caso en 
Montenegro. Y es muy probable que, en vista de tantas incertidumbres, la respuesta de los 
flamencos a la hora de la verdad en ese referéndum sea un “no” a la independencia. 
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independência, devido ao alto custo do processo, além de todos os 

desdobramentos domésticos e internacionais expressos anteriormente. 

Importante sublinhar que o NVA faz parte de um partido político europeu, 

chamado Aliança Livre Europeia94, o qual defende, entre outros temas,  

[...] as nações sem Estado, as regiões e as minorias 
tradicionais na Europa. Ela centra sua atividade na 
promoção do direito à autodeterminação dos povos, 
direitos humanos, civis e político, a democracia, a 
governança em vários níveis, a descentralização de 
poderes e a diversidade linguística e cultural, assim como 
o nacionalismo, o regionalismo, a autonomia e a 
independência.95 

 

 A Aliança Livre Europeia, ainda que seja pró-Europa, defende um 

continente representado por povos e regiões e não por Estados, ou seja, tem 

como base a autodeterminação dos povos. Entre todos os 45 partidos 

associados a ela, apenas o NVA representa maioria em seu país de origem 

(atualmente o NVA faz parte da coligação que governa a Bélgica). Enquanto 

minorias em muitos países defendem suas identidades culturais e porfiam mais 

autonomia ou independência, a Bélgica é a única onde a mais populosa e mais 

próspera parte e que mais pressiona para a separação.  

Em função destas particularidades, infere-se que neste país talvez 

advenha o único movimento nacionalista que de fato tenha condições de atingir 

seus intentos, sem deixar a União Europeia. Conforme assevera Regoyos (2011, 

p. 245, tradução nossa), “na realidade, os nacionalistas têm a esperança de que 

a Europa das regiões destrua os Estados-nação. O que ocorre na Bélgica é um 

sintoma da regressão europeia, não uma singularidade”.96 A ideia de um Estado 

europeu único é o que alimenta os nacionalistas, ou seja, este “novo grande 

Estado” permitiria que fossem desconstruídos os Estados que deram forma à 

União Europeia. 

                                                           
94 Este partido elegeu 7 eurodeputados para a legislatura de 2014 a 2019, e é composto por 
membros de 45 partidos europeus, de 18 países. 
95 Texto retirado do site oficial da Aliança Livre Europeia – http://www.e-f-a.org/home/  
96 En realidad, los nacionalistas tienen la esperanza de que la Europa de las regiones destruya 
a las naciones Estado. Lo que ocurre en Bélgica es un síntoma de la regresión europea, no una 
singularidad. O bien podemos decir que es la forma singular de un proceso general. 

http://www.e-f-a.org/home/
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 O processo de integração europeia evidenciado nas últimas décadas nos 

mostra que os Estados tiveram que ceder poder em várias escalas: do ponto de 

vista internacional, há inúmeras instituições internacionais com poder decisório 

em cada um dos membros do bloco. Por outro lado, regiões, prefeituras e 

comunas, também herdaram mais poder, fato que aponta para a diminuição das 

atribuições dos Estados nacionais dentro da União Europeia. A Bélgica é um 

caso que ilustra bem esta situação, à medida que optou por um federalismo que 

delega muitas atribuições às regiões e comunidades e, em contrapartida, se 

manteve leal a todas as decisões internacionais tomadas pelo bloco: isto mostra 

o enxugamento das demandas do Estado nacional belga. 

 A divisão da Bélgica representaria o êxito de um continente dividido sob 

aspectos étnico-culturais, exatamente o contrário do que pregam os princípios 

da União Europeia, de respeito à pluralidade, de defesa da democracia, do 

multiculturalismo etc. Mais interessante para corroborar com este cenário é o 

fato de Bruxelas ser uma capital que incorpora muitas destas características, 

também por ser sede de inúmeras instituições europeias: lá vivem 

conjuntamente povos que falam línguas distintas, tem origens nacionais 

diferentes, uma quantidade expressiva de migrantes (em muitos casos já estão 

na terceira geração vivendo na cidade), todos amparados por princípios de 

tolerância e respeito à diversidade.  

 A Bélgica representa uma versão preliminar do que se almeja em uma 

Europa federal. Entretanto, é neste mesmo país que irradia uma nova 

idiossincrasia dos nacionalismos centrífugos: o fato de se criar novas fronteiras 

dentro da União Europeia, conforma assegura Regoyos (2011)  

O nacionalismo flamengo, por um lado, em termos 
europeus, é partidário de um combate próprio do século 
XXI: a Europa federal sem fronteiras, com a mesma 
moeda, mesma defesa, um espaço comum de democracia 
e igualdade de direitos individuais. De outro, na periferia 
de Bruxelas, prefere um combate mais próprio do século 
XIX: a delimitação ao máximo da fronteira linguística e da 

territorialidade. (REGOYOS, 2011, p.275, tradução 
nossa)97 

                                                           
97 El nacionalismo flamenco, por un lado, a nivel europeo, es partidario de un combate propio del 
siglo XXI: la Europa federal sin fronteras, con una misma moneda, una misma defensa, un 
espacio común de democracia e igualdad de derechos individuales. Pero de puertas adentro, en 
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 Provavelmente, o que fará com que a Bélgica se mantenha unida é o fato 

de que, ainda que o país apresente diferenças linguísticas e econômicas 

expressivas, é um país estratégico dentro e para a União Europeia, tanto como 

sede de importantes organizações, assim como território permeado por uma 

grande quantidade de trabalhadores advindos de vários lugares do mundo, 

essencialmente da Europa.  

Bruxelas se tornou um exemplo de cidade multicultural, sendo uma 

pequena amostra do que se idealiza para todo o bloco. Neste sentido, Judt 

(2008, p. 255) assegura que alguns observadores chegam a apresentar o país 

como “um modelo pós-nacional para o século XXI: uma sociedade praticamente 

sem estado, com uma capital autônoma e bilíngue, cuja mão-de-obra 

multinacional serve um grande número de agências e companhias 

transnacionais”. 

 Outro elemento que sustenta a unidade do país são as sucessivas 

reformas constitucionais, que embora não tenham atendido plenamente às 

requisições dos flamengos, pelo menos aumentaram a autonomia da regiões e 

comunidades linguísticas do país. O enfraquecimento da participação do partido 

Vlaams Belang no país, reforça esta tendência. Conforme afirma Humes (2014, 

p. 231, tradução nossa), “se as regiões e comunidades ganham mais poder, os 

radicais podem perder tração”.98 

 Ademais, a separação belga não conta com o apoio de outros países da 

União Europeia, justamente porque existem ali muito mais nações que Estados, 

por conseguinte, há um interesse dos países em desencorajar ou enfraquecer 

os movimentos separatistas. Não há registro recente de secessão na Europa, a 

não ser as desintegrações da União Soviética e Iugoslávia, além da divisão da 

Tchecoslováquia (todas realizadas fora dos limites do bloco europeu). A divisão 

belga poderia incrementar as pressões separatistas no velho continente. 

Conforme afirma Humes (2014: 231, tradução nossa):  

Itália e Espanha não são os únicos países preocupados 
com regiões ricas buscando autonomia ou independência; 

                                                           
la periferia de Bruselas, prefiere un combate más propio del siglo XIX: la delimitación al máximo 
de la frontera lingüística y de la territorialidad. 
98 As the regions and communities gain more power, the radicals may lose traction. 



98 
 

 

Reino Unido, França e Hungria não são os únicos 
preocupados com regiões dissidentes; mas quebrar um 
país que tem a sede política da UE ameaçaria não 
somente a estabilidade de outros governos europeus, mas 
também o próprio governo europeu.99 

 

 A História nos mostra que conceder mais autonomia ou status a algumas 

partes de um país para enfraquecer uma possível fragmentação territorial não 

resolve plenamente as tensões que emanam das minorias. Segundo Humes 

(2014, p. 232, tradução nossa), “quanto mais culturalmente diverso for um país, 

menos probabilidade tem uma elite política de dominar os assuntos políticos”.100  

Enquanto algumas lideranças flamengas entendem que a total separação 

entre Flandres e Valônia poderia ocorrer sem graves consequências, o que se 

vê é que o processo seria muito custoso, tanto politicamente, pois a Bélgica 

perderia sua credibilidade e influência no cenário internacional, quanto 

economicamente, já que Flandres herdaria uma dívida pública bastante alta, 

além de todas as dificuldades apresentadas para se insertar na União Europeia. 

 Podemos concluir que, a despeito de todas as tentativas de algumas 

lideranças flamengas em fomentar um discurso de bandeira separatista, o qual 

tem arrefecido nos últimos anos, principalmente durante os governos nacionais 

de Elio di Rupo e Charles Michel, percebe-se que paira um forte sentimento de 

desconfiança com relação ao separatismo, por parte de grande parte da 

população belga. Um mecanismo que poderia afastar esta possibilidade seria o 

de instalar o bilinguismo em todo o país, e não só em Bruxelas, assim como 

acontece em outros países. O esforço belga para manter o país unido, mesmo 

sendo multilíngue e multicultural, pode mostrar a outras nações que defendem a 

bandeira da fragmentação, um meio de reconciliar a diversidade em unidade.  

 

 

                                                           
99 Spain and Italy are not the only countries concerned with rich regions seeking autonomy or 
Independence; the United Kingdom, France and Hungary are not the only ones concerned with 
dissident regions; but breaking up a country at the political seat of the EU would threaten not only 
the stability of other European governments but also the EU government itself.  
100 The more culturally diverse an area, the less likelihood that a single elite will dominate its 
political affairs. 
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3. O REINO UNIDO E O NACIONALISMO ESCOCÊS 

  

 A Escócia é um país de cerca de 5,3 milhões101 de habitantes espalhados 

por pouco mais de 78 mil km². Foi incorporada ao Reino Unido em 1707, após a 

assinatura do Ato de União (Union Act), tendo o mesmo status que as outras 

nações que compõem o país: Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra (ver mapa 02). 

Durante quase três séculos, grande parte das decisões tomadas com relação à 

Escócia vinham de Londres, exceção feita ao sistema de justiça e de educação. 

Em 1998, após décadas de lutas encampadas, principalmente, pelo Partido 

Nacionalista Escocês (SNP), a Escócia voltou a ter um parlamento próprio, tendo 

as primeiras eleições em 1999. 

 A Escócia se divide em duas grandes regiões (culturais): Highlands e 

Lowlands. Desde1996, passou a ser organizada em 32 Conselhos (Council 

Areas), administrados por uma autoridade unitária, responsável por todos os 

serviços locais. (ver figura 08). Suas principais cidades são Glasgow e 

Edimburgo; esta segunda é a capital e sede do parlamento escocês, enquanto a 

primeira é a maior cidade escocesa, com cerca de 600 mil habitantes. 

 Em setembro de 2014, a Escócia foi palco de mais um referendo, que 

questionava se a população queria ou não a sua independência em relação ao 

Reino Unido. 55% dos eleitores votaram na permanência da Escócia no Reino 

Unido, se atentando ao fato de que o então primeiro-ministro britânico, David 

Cameron, asseverava que lutaria por mais autonomia aos escoceses, desde que 

não optassem por deixar o país.  

 Em 2016, após o referendo no qual os britânicos optaram pela saída da 

União Europeia (Brexit), mais uma vez a Escócia voltou a empunhar a bandeira 

da independência, já que não aceita a ideia de estar fora do bloco europeu. 

A história do nacionalismo escocês dos últimos três séculos nos mostra a 

impossibilidade de analisar o fenômeno nacional, tendo-se por base uma só 

causa, dada a complexidade social e econômica que ele implica. Deve-se ter em 

conta que, além do fator econômico, existem outros elementos fundamentais, 

                                                           
101 Índice retirado do site www.datosmacro.com. Acesso em 02/02/17. 

http://www.datosmacro.com/
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tais como os ideológicos, culturais e religiosos que têm sido elevados, 

historicamente, como justificativa de seu movimento nacionalista.  
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Em linhas gerais, os escoceses estão fragmentados em duas linhas 

antagônicas: i) um território com suas particularidades culturais, suas raízes e 

sua história, mas que não tem uma singularidade étnica que possa diferi-lo, 

completamente, do restante dos britânicos; ii) uma união política que aspira 

operar como uma totalidade, sem que este “todo” desrespeite as idiossincrasias 

de cada uma de suas partes. Ambas as vertentes são justificáveis para a 

manutenção ou extinção da união entre Escócia e Reino Unido. 

Conforme assinalado anteriormente, enquanto no século XIX, o 

nacionalismo teve características essencialmente centrípetas e integradoras, no 

século XX assistimos a um renascimento das tendências centrífugas que 

afetaram importantes países europeus, tais como: França (o nacionalismo 

bretão, corso e occitano), Reino Unido (reivindicações escocesas, galesas e 

irlandesas) e Espanha, cuja Constituição de 1978 deu às autonomias uma 

resposta que as diferentes nacionalidades que a integram vinham solicitando 

(conforme veremos no capítulo 4). A Escócia é um exemplo desta rota, uma vez 

que se integrou ao Reino Unido no século XVIII e passou a questionar essa 

integração e lutar por mais autonomia e/ou independência em meados do século 

XX. 

Neste sentido, o mundo vem sofrendo modificações em duas tendências 

antagônicas: uma em direção à integração em grandes comunidades 

supranacionais, em decorrência da extensão, em escala mundial, das relações 

econômicas e consequente formação de blocos regionais; outra, a desintegração 

como consequência das forças centrífugas que tratam de rechaçar os efeitos da 

homogeneidade e na defesa da personalidade de cada nação ou comunidade 

sociocultural. Atualmente, a Escócia se encontra no limite destas duas 

orientações, uma vez que almeja se integrar à União Europeia, ao mesmo tempo 

que tem lutado para o reconhecimento de sua identidade nacional em relação 

aos britânicos. Para Keating (2012, p.19, tradução nossa), “a Grã-Bretanha se 

desfez devido à influência da integração europeia, posto que os escoceses 

abraçaram Europa, enquanto os ingleses a rechaçam”.102 

 

                                                           
102 Gran Bretaña se ha deshecho debido a la influencia de la integración europea, puesto que los 
escoceses han abrazado Europa, mientras los ingleses la rechazan. 
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3.1. A história do unionismo 

 

Do ponto de vista histórico, Escócia adquiriu o status de nação ao final da 

segunda metade da Idade Média, “como resultado de séculos de lutas para 

estender a autoridade da Coroa escocesa sobre os diversos grupos de Pictos, 

Bretões, escoceses, vikings e anglos”103. (MARRUECOS, 2000, p. 25, tradução 

nossa) 

De acordo com Lima (2015, p.33), no século XVII, “a Escócia era um 

pequeno país consolidado, mas mal posicionado no ambiente geopolítico no 

início da Europa moderna”. Ademais, o país possuía uma posição estratégica e 

uma fronteira terrestre que se tornava muito importante para a Inglaterra, fato 

que fez com que surgisse um interesse de unificar Escócia e Inglaterra.  

A autonomia escocesa era vista como uma contínua intimidação à 

Inglaterra, assim como suas alianças com franceses e espanhóis afligia os 

ingleses. Por conseguinte, a unificação das Coroas acabou se consolidando em 

1603.  Depois de um século da unificação de Coroas, não dirimiram os receios 

da Inglaterra; por conseguinte, a Escócia abriu mão de sua independência e se 

juntou definitivamente à Inglaterra. Neste sentido, Lima (ibid) assevera que “a 

União foi um ponto de viragem na geopolítica do Reino Unido, ao mesmo tempo 

que eliminava aquela que tinha sido uma fonte de inspiração a outros projetos 

independentistas um pouco por toda a Europa”. 

Em 1707, a nação escocesa foi absorvida pela Grã-Bretanha, através da 

assinatura do Ato de União (Union Act); esta junção se deu, principalmente, por 

razões econômicas do lado escocês e por razões políticas do lado inglês. Em 

linhas gerais, Marruecos (2000) reitera que do ponto de vista econômico, em 

função da perda da aliança com a França e de se ver envolvida na Guerra Anglo-

Holandesa104, o seu comércio exterior foi bastante prejudicado, principalmente 

pelas dificuldades de exportar produtos advindos da pecuária para França e 

                                                           
103 Como resultado de la culminación de siglos de luchas para extender da autoridad de la Corona 
escocesa sobre los diversos grupos de Pictos, Bretones, Vikingos y Anglos, además de otros 
pueblos de origen diverso que se establecieron sobre diferentes partes del territorio escocés. 
104 As chamadas Guerras Anglo-Holandesas foram uma série de conflitos navais que se 

desenvolveram entre o século XVII e o XVIII entre o Reino Unido, (mais tarde Reino da Grã-
Bretanha durante a quarta guerra) e a República das Sete Províncias Unidas dos Países 
Baixos pelo controle das rotas marítimas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_Gr%C3%A3-Bretanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_das_Sete_Prov%C3%ADncias_Unidas_dos_Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_das_Sete_Prov%C3%ADncias_Unidas_dos_Pa%C3%ADses_Baixos
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Holanda105; por outro lado, a escassez de recursos do Estado, que não permitia 

o pagamento dos salários dos funcionários públicos, assim como a falta de ditos 

recursos para sufragar a manutenção da ordem, contribuíram para que o Estado 

se encontrasse bastante debilitado e a nação isolada. Vale lembrar que a 

Escócia já vinha sofrendo ocupações de terras em decorrência de frequentes 

invasões inglesas ao seu território. Neste sentido, continua Marruecos (2000): 

Pode-se dizer que a Escócia era uma nação pobre, 
malgovernada e pessimamente administrada. Deste 
modo, o rompimento de relações com a França, como 
consequência da Reforma, junto com outros fatores, 
lançou a Escócia, necessitada de aliança e comércio 
exterior, a cair nos braços da Inglaterra. (MARRUECOS, 
2000, p.95, tradução nossa)106 

 

 Já havia ocorrido outras tentativas de união legislativa entre Inglaterra e 

Escócia, mas que falharam pois, de um lado a Inglaterra não desejava admitir a 

Escócia no comércio de suas colônias, e por outro, porque Escócia não queria 

perder sua independência. A Reforma Protestante facilitou a união entre as duas, 

pois, do contrário, seria impensável consegui-la entre uma Escócia, que era 

predominantemente presbiteriana e católica, e uma Inglaterra anglicana. 

Com a União, foi abolido o parlamento escocês e foi avalizada a 

integração institucional pela formação de um único parlamento e governo. Não 

obstante, algumas instituições escocesas se mantiveram, incluindo a Igreja 

(Kirk), o governo local, a educação e o sistema de justiça. Segundo Marruecos 

(2000, p 57, tradução nossa), “o sistema judicial escocês representa um 

elemento essencial para conservar a nacionalidade autóctone, sem a qual a 

Escócia deixaria de ser uma nação”.107 Vale lembrar que apesar de conservar o 

sistema legal escocês intacto, os outros aspectos ligados à Escócia, que 

estavam sob a tutela de Westminster, tinham caráter secundário. 

                                                           
105 O problema da sobrevivência econômica e nacional seria o elemento mais importante que 
forçaria a Escócia à união, dado que haviam fracassado seus dois elementos chave que quase 
lhe permitiram a independência: a autossuficiência econômica e a aliança com Europa 
(sobretudo com a França). 
106 Podríamos decir, como resumen, que Escocia era una nación pobre, mal gobernada e 
pésimamente administrada. De este modo, el rompimiento de relaciones con Francia, como 
consecuencia de la Reforma, junto a otros factores, lanzaron Escocia, necesitada de alianza y 
comercio exterior, a caer en los brazos de Inglaterra. 
107 El sistema judicial escocés representa un elemento esencial para conservar la nacionalidad 
autóctona, sin la cual Escocia hubiera dejado de ser una nación. 
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Segundo Keating (2012), enquanto para os ingleses a União se tratava de 

uma mera expansão do Estado existente e sua constituição, como mostra o uso 

continuado que fazem das palavras “Inglaterra” e “inglês” para se referir a isto; 

para os escoceses, implicava uma união de nações, que alguns enxergavam 

como o núcleo de uma nova nação britânica, enquanto outros viram nela uma 

proteção de seu próprio status nacional. Neste sentido, continua o autor: 

A União anglo-britânica era um caso de integração 
funcional, através do intercâmbio econômico, da criação 
de um mercado único, das fusões de companhias e 
sindicatos, e do livre movimento de trabalhadores. A 
integração política seguia o mesmo caminho, porque 
supôs a formação de uma identidade nacional baseada em 
experiências comuns. (KEATING, 2012, p.16, tradução 
nossa).108 

 

Para Hobsbawn (2013), a heterogeneidade dos Estados-nações era 

aceita, sobretudo porque as nacionalidades menores e, geralmente, mais 

atrasadas, só tinham a ganhar unindo-se a nações maiores. Este foi o caso da 

união entre Escócia e Inglaterra. O historiador britânico complementa esta ideia, 

afirmando que ninguém poderia supor que não seria mais benéfico para um 

escocês ou galês ser um membro da nacionalidade britânica, admitido em 

termos iguais aos privilégios da cidadania britânica, do que se permanecesse em 

uma lógica arcaica.  

A União constituiu um tratado internacional entre os dois Estados 

independentes no sentido do direito internacional. No entanto, seus princípios 

podiam ser alterados ou retificados através da legislação do parlamento do Reino 

Unido. Nesta perspectiva, afirma Becker (2015): 

As consequências legais do tratado e sua ratificação foram 
controversas. Enquanto alguns membros da corte do 
Reino Unidos argumentavam que a união resultou na 
emergência de um Estado totalmente novo, outros 
entendiam que a Inglaterra simplesmente expandiu para o 
norte no sentido de incluir a Escócia à Inglaterra. Esta 
visão é sustentada pelo fato de que os órgãos 
constitucionais ingleses subsistiram e tiveram adesão dos 
escoceses. De qualquer forma, Escócia foi extinta como 

                                                           
108 La Unión anglo-británica era un caso de integración funcional, a través del intercambio 
económico, de la creación de un mercado único, de las fusiones de las compañías y sindicatos, 
y del libre movimiento de trabajadores. La integración política seguía el mismo camino, porque 
supuso la formación de una identidad nacional basada en experiencias comunes. 
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Estado em 1707. (BECKER, 2015, p.183, tradução 
nossa)109 

 

 Do ponto de vista político, afirma Marruecos (2000), as duas grandes 

regiões escocesas–Highlands e Lowlands – tiveram posturas diferentes e, em 

certo modo, opostas com relação ao processo de União. Enquanto a segunda 

zona se acomodou mais facilmente à nova situação, principalmente por se 

beneficiar do lucrativo comércio com a Inglaterra e suas colônias, a primeira não 

se adaptou por ser dominada por um sistema feudal; inclusive, a região das 

Highlands se levantou em armas contra Inglaterra em algumas ocasiões110. 

Importante salientar que até hoje, o gaélico sobrevive na Escócia em função de 

sua manutenção em parte das Highlands. Atualmente, cerca de 2% da 

população escocesa se comunica em gaélico como primeira língua.  

 Por mais de um século, entre 1707 e 1830, a Escócia viveu a época 

chamada de semi-independência. Durante o século XVIII, ela passou por duas 

fases distintas: i) descontentamento, devido à ausência de um governo escocês, 

além do sentimento inglês de parecer tê-la “comprado” e não se unido a ela, fato 

que negava a Ata de União (a qual pregava igualdade de status)111; ii) 

consolidação da União, já que a Escócia passou a se beneficiar da Revolução 

Industrial inglesa, primeiro com a produção de tecidos e exportação de carvão e, 

nos séculos XIX e XX, com investimentos em indústria pesada. 

 Em 1832 ocorreu a Lei da Reforma (Reform Act), que diminuiu a influência 

da Coroa Britânica sobre o parlamento. Segundo Marruecos (2000, p.19, 

tradução nossa)112, “o Primeiro-ministro não necessitaria do apoio do rei, mas de 

                                                           
109The legal consequences of the treaty and its ratification have been controversial. While some 
UK courts argued that the Union resulted in the emergence of an entirely new state, others took 
the view that England simply expanded to the North in the sense that Scotland acceded to 
England. This view is supported by the fact that the English constitutional bodies subsisted and 
were joined by the Scottish. In any event, Scotland was extinguished as a state in 1707. 
110 Criaram-se leis para prevenir toda possível rebelião na Escócia, assim, em 1747 houve a 
imposição do desarmamento a toda a população das Highlands durante uma geração. 
111 Um episódio que aponta para o descontentamento escocês ocorreu em 1715, quando se 
tentou estender à Escócia, um imposto que já existia na Inglaterra sobre o malte. Os impostos 
sobre o sal e o malte acabaram por prejudicar os mais pobres, uma vez que a pesca e a salga 
dos peixes eram importantes atividades de subsistência, e que o peixe seco era um dos principais 
produtos de sua exportação. 
112 El Primer ministro no necesitaría del apoyo del Rey, sino de su partido y sobre todo de la 
organización de éste. El poder ejecutivo no estaría ahora en el Rey, sino en el partido mayoritario, 
y la Cámara de los Lores disminuiría su influencia sobre la de los Comunes. 
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seu partido. O poder executivo não estaria agora no Rei, mas no partido 

majoritário, e a Câmara dos Lordes diminuiria sua influência sobre a dos 

Comuns”.  A partir da lei, houve um incremento do número de pessoas com 

direito a voto, isto é, possibilitou que um em cada seis homens adultos votasse, 

em uma população total de 14 milhões de habitantes113. É conveniente sublinhar 

que a lei excluía o direito de votar de grande parte dos operários e daqueles que 

trabalhavam no campo, uma vez que o critério de acesso ao voto era 

estritamente econômico.114 Dos 144 assentos na Câmara dos Comuns, a 

Escócia ficou com oito, Gales com cinco e a Irlanda com cinco. O restante foi 

dividido entre os representantes das cidades industriais e dos condados. 

 A partir dessa reforma parlamentar, o discurso unionista passou a ter mais 

força na Escócia. Ao mesmo tempo em que os intelectuais e políticos escoceses 

sabiam do andamento gradual de perda de sua identidade nacional em função 

da União, não queriam prescindir das vantagens econômicas possibilitadas por 

Londres. A ideologia unionista argumentava que manter seguras e intactas as 

instituições e os sistemas judicial e educativo era suficiente para preservar uma 

certa autonomia da nação escocesa. 

 Foi durante a Era Vitoriana (1837-1901) que a Escócia registrou 

crescimento na área industrial, além da consolidação de um modelo de educação 

apartado do restante do Reino Unido, em função da criação do Departamento 

Escocês de Educação (Scottish Education Department), em 1870, o qual 

desvinculou ensino e igreja; houve um intenso processo de secularização da 

educação, além de haver modificações em sua estrutura, por exemplo: com a 

inserção de disciplinas que estudavam a cultura e literatura gaélicas. Deve-se 

ressaltar que ainda que fosse permitido o ensino em gaélico nas escolas, ele 

quase não era utilizado. O gaélico se tornou um símbolo da história escocesa, 

mas do ponto de vista prático, ele tinha pouca serventia. Por este ângulo, 

assevera Hobsbawn (2013, p.51), “as línguas nacionais serão crescentemente 

confinadas ao uso doméstico e, mesmo lá, serão tratadas como uma velha peça 

                                                           
113 Na Escócia, esta proporção era de um eleitor a cada 8 habitantes, enquanto na Irlanda, a 
proporção era de um eleitor a cada 20 habitantes. 
114 Nas cidades, passou a ser permitido o voto de todo ocupante de uma casa cujo aluguel anual 
excedesse dez libras e nos condados foi permitido o voto aos arrendatários que pagassem 
anualmente dez libras de arrendamento e aos proprietários cujo benefício lhes rendesse ao 
menos cinquenta libras ao ano. 
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herdada da mobília familiar, algo que tratamos com veneração mesmo que não 

tenha uso prático”.  Continua o autor: 

O declínio de línguas localizadas e de baixa circulação não 
precisa ser explicado pela hipótese de opressão linguística 
nacional. Pelo contrário, os esforços admiráveis e 
sistemáticos para mantê-las, com muito custo, não 
permitiram que declinassem mais vagarosamente: 
sorbiano, reto-romano ou o gaélico escocês. 
(HOBSBAWN, 2013, p. 159). 

 

Em 1885, foi criado o Scottish Office, o qual funcionou como um gestor 

britânico para assuntos escoceses. Seu papel cresceu no século XX, 

administrando demandas ligadas à saúde, educação, estradas, planejamento e 

“alguns temas ligados à política doméstica, com exceção dos impostos e da 

previdência social”. (KEATING, 2012, p.61, tradução nossa)115.  

De acordo com Hobsbawn (2013), o fato de ter sido criado este escritório 

escocês no governo, fez com que houvesse mais mecanismos de regulação 

interna, assim como mais participação nacional garantida no gasto público do 

Reino Unido. O Scottish Office funcionou até 1999, quando foi refundado o 

parlamento escocês. 

Ao final da Primeira Guerra Mundial, o comércio de carvão sofreu um forte 

revés, principalmente, porque Alemanha e Rússia eram importantes 

compradores desta matéria-prima. Segundo Marruecos (2004), “a perda de 

pessoal qualificado por causa da guerra provocaria a queda da produção, ainda 

que isso fosse solucionado, em parte, mediante a sua substituição por 

maquinaria moderna”116. Evidenciou-se esta mudança, já que a Escócia passou 

a ser o principal centro britânico de construção de barcos mercantes e de guerra. 

Esta circunstância derivou das perdas materiais que o Reino Unido teve durante 

o período da guerra  

Na década de 1930, houve forte crise econômica que afetou, sobretudo, 

a indústria pesada. Fez-se necessária a diversificação da economia escocesa, 

                                                           
115 La oficina se hizo responsable de la mayor parte de la política doméstica, con la excepción 
notable de los impuestos y la seguridad social.  
116 La pérdida de personal cualificado a causa de la guerra provocaría la caída de la producción, 
aunque esto sería solucionado, en parte, mediante la sustitución de aquéllos por maquinaria 
moderna. 
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amplificando-se a fabricação de automóveis, aviões, rádios e aparelhos elétricos, 

assim como acontecia com a indústria britânica. 

Na década de 1960, descobriu-se petróleo no Mar do Norte, fato que 

contribuiu para que a Escócia iniciasse seu processo de recuperação 

econômica, já que a economia escocesa, assim como a britânica, teve forte 

recessão após a Segunda Guerra. A questão do petróleo se tornou a pedra de 

toque da retomada do discurso independentista na década de 1970. 

 Em 1997, iniciou-se o processo de descentralização política no Reino 

Unido, uma das principais plataformas do então primeiro-ministro Tony Blair. No 

ano seguinte, mediante Referendo, Escócia, Gales e Irlanda do Norte passaram 

a ter mais autonomia de governo, com a (re)criação de parlamento em cada uma 

das nações constituintes. 

 A ascensão do nacionalismo escocês no século XXI, representada pelo 

crescimento do SNP, culminou com a aprovação de realização de referendo 

independentista em 2014, que será analisado mais adiante neste capítulo. 

 

3.2. O nacionalismo escocês  

  

Pode-se dizer que o nacionalismo escocês, historicamente, foi 

estruturado sobre bases cívico-políticas, já que não existem expressivas 

diferenças étnicas entre escoceses e britânicos, apesar de alguns matizes 

identitários. A Escócia não tem particularidades culturais manifestas e 

diferenciadores como a língua ou a religião, além de não se singularizar por seus 

valores sociais e políticos. No entanto, ainda que não se percebam, fortemente, 

estas diferenças, “uma nação como a Escócia não está preocupada se outros 

países partilham os seus valores. Tomam-nos como seus, como específicos, 

numa ideia de que são esses valores que tornam a sociedade unida, coesa e 

coerente” (LIMA, 2015, p.131).  

No último século, a dissensão escocesa em relação ao Reino Unido 

centrou-se não em questões de especificidade cultural ou de singularidade 

étnica, mas no aspecto econômico, o qual se sobrepôs às outras razões, fato 
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intensificado pelo aumento do controle da exploração de petróleo no Mar do 

Norte e em função do Brexit, de 2016.  

No que tange ao elemento linguístico, nunca houve uma disputa para a 

imposição do gaélico sobre o inglês, diferentemente do que ocorreu em outros 

movimentos nacionalistas na Europa. Ainda que o ensino do gaélico nunca 

tenha sido proibido na Escócia, ele era pouco utilizado, principalmente por 

questões laborais. A aceitação do inglês como língua corrente na Escócia, 

permitiu que suas tradições históricas se mantivessem vivas, já que não eram 

alvo de destruição por parte inglesa. De acordo com Hobsbawn (2013, p.50), 

onde “a supremacia da nacionalidade e da língua estatais não estava em 

questão, a nação maior poderia acolher e patrocinar os dialetos e línguas 

menores e as tradições históricas e folclóricas das comunidades menores que 

continha”.  

A nação escocesa se inventou depois de 1707 no contexto da União, uma 

visão que poderia ser entendida, segundo Keating (2012) como uma provocação 

em direção aos nacionalistas e um corretivo às visões primordialistas da nação, 

já que evidentemente existia uma nação escocesa antes de 1707.  

Durante a Era Vitoriana, evidenciou-se um (res)surgimento do 

nacionalismo escocês, pois havia um temor na Escócia de que, apesar do seu 

progresso econômico, ela estaria perdendo sua identidade paulatinamente. Este 

processo de perda identitária coincidia com a mudança política e administrativa 

que a Escócia vinha vivendo, já que ela parecia ser uma província britânica e 

não uma nação que tinha igualdade de condições que a Inglaterra. De acordo 

com Fusi (2016, p.286, tradução nossa), “a Rainha Vitória e seus sucessores do 

século XX cultivaram de forma explícita e visível sua condição de titulares da 

coroa da Escócia”.117 

A história escocesa é única porque seu nacionalismo não emerge como 

em outras nações, pois, apesar de ter experimentado um processo de 

modernização como outras nações europeias passaram, essa trajetória não se 

baseou, essencialmente, em questões linguísticas e étnicas, mas em símbolos, 

                                                           
117 La Reina Victoria y sus sucesores en el siglo XX cultivaron siempre de forma muy explícita y 
visible su condición de titulares de la corona de Escocia. 
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na memória histórica, em mitos etc. As tradições populares e o folclore são 

características do nacionalismo. Parte significativa destas tradições seria a 

hostilidade que sentiam os escoceses em relação aos ingleses, a qual se 

exteriorizou através de algumas guerras existentes ao longo da história entre 

ambos os povos; por conseguinte, a Escócia teve em sua história uma série de 

heróis, contos populares e relatos de opressão e resistência. Segundo Keating 

(2012): 

Escócia não se define como um núcleo étnico que assimila 
uma série de elementos, mas como uma identidade cívica 
constituída por elementos diversos. Os espaços culturais 
distintos das Highlands e das Lowlands se integraram em 
uma identidade escocesa comum desde o século XIX, à 
medida que a população se deslocou em direção ao sul e 
o imaginário das Highlands (que inclui o tartã, a saia 
escocesa e a gaita) se difundiu em toda Escócia. O fluxo 
dos imigrantes irlandeses de meados do século XIX 
transformou a compreensão da Escócia como um país 
essencialmente protestante e abriu uma brecha 
confessional, especialmente nas áreas urbanas da 
Escócia ocidental, que se manteve até meados do século 
XX. (KEATING, 2012, p.71, tradução nossa)118 

 

 Tornar uma nação sem Estado, como a Escócia, em um Estado 

independente sem ter elementos étnicos como um de seus alicerces, pode ser 

um obstáculo para a sua consecução. Nas palavras de Lima (2015) o fato de 

nações sem Estado, como a Escócia, estarem se construindo como comunidade 

política, com base em valores amplamente universais no tocante à concepção 

estrutural do próprio Estado e não com base em fragmentos étnicos, pode tornar 

a adaptação destas nações sem Estado a este conceito de Estado, ainda mais 

difícil.  

Alguns nacionalismos periféricos têm um núcleo linguístico ou cultural e, 

certamente, a diferença cultural pode ser parte da definição da própria nação. 

Costuma-se dizer que a cultura está ausente no debate nacional escocês, e é 

                                                           
118 Escocia no se define como un núcleo étnico que asimila una serie de elementos, sino como 
una identidad cívica constituida por elementos diversos. Los espacios culturales distintos de las 
Highlands y las Lowlands se han integrado en una identidad escocesa común desde el siglo XIX, 
a medida que la población se ha desplazado hacia el sur y el imaginario de las Highlands (que 
incluye el tartán, la falda escocesa y la gaita) se ha difundido por toda Escocia. El influjo de los 
inmigrantes irlandeses de mediados del siglo XIX transformó la comprensión de Escocia como 
un país esencialmente protestante y abrió una brecha confesional, especialmente en las áreas 
urbanas de la Escocia occidental, que se mantuvo hasta mediados del siglo XX. 
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assim, sem dúvida, o caso da língua. É conveniente enfatizar que, apesar de a 

Escócia não dispor de uma língua distinta falada pela maior parte do povo 

escocês, um elemento que corroborou para o avanço do nacionalismo, foi o fato 

de dispor de uma religião que a diferenciasse de grande parte do Reino Unido.  

O embrião da luta nacionalista escocesa foi a criação, em 1853, da 

Associação Nacional pela Defesa dos Direitos Escoceses (National Association 

for the Vindication of Scottish Rights), uma organização que demonstrava 

insatisfação com a União e expressava o desejo de assegurar mais foco nos 

problemas escoceses. Segundo Marruecos (2000, p.22, tradução nossa), “a 

Escócia se encontrou no dilema entre a necessidade material e econômica da 

união com Inglaterra e a busca de sua própria liberdade espiritual e institucional, 

para não perder sua própria essência como povo diferente do inglês”.119 Desde 

este período, o nacionalismo escocês sofreu uma série de altos e baixos, ainda 

que a ideia de autogoverno tenha perdurado e recebido apoio expressivo da 

sociedade escocesa, principalmente a partir de meados do século XX. 

Em 1880, organizou-se o movimento nacionalista denominado Scottish 

Home Rule All Round (SHRA), uma associação formada pelos trabalhistas 

liberais e a esquerda radical, que clamava pela criação de mecanismos legais 

para administrar os assuntos domésticos escoceses fora dos domínios de 

Westminster. Segundo Keating (2012, p.72, tradução nossa), “o nacionalismo, 

em sua forma moderna, com sua demanda de um parlamento eleito pelos 

escoceses, aparece ao final do século XIX, quando surgiu em consonância com 

outros movimentos similares na Europa”120. Neste período, o Home Rule All 

Round não obteve o êxito almejado pois, “as instituições tradicionais escocesas 

não o apoiaram, tais como a igreja escocesa, os conservadores e a nobreza que, 

já se considerava norte britânica” (MARRUECOS, 2000, p.21, tradução 

nossa)121. 

                                                           
119 Escocia se encontró con el dilema de elegir entre la necesidad material y económica de la 
Unión con Inglaterra y la búsqueda de su propia libertad espiritual e institucional, para no perder 
su propia esencia como pueblo diferente del inglés. 
120 El nacionalismo, en su forma moderna, con su demanda por un parlamento elegido por los 
escoceses, aparece a finales del siglo XIX, cuando surgió en consonancia con otros movimientos 
similares en Europa. 
121 Las instituciones tradicionales escocesas no lo hicieron, como la Iglesia Escocesa y los 
conservadores. La nobleza, por su parte, se consideraba North British. 



114 
 

 

Evidencia-se, a partir dos dois fatos expressos (em 1853 e 1880), que o 

nacionalismo escocês não teve a mesma força que se mostrava em outras 

nações europeias, a despeito de ter uma classe média dinâmica, uma burguesia 

laboriosa e importantes intelectuais – elementos que foram essenciais nos outros 

movimentos nacionalistas europeus. Conforme afirma Marruecos (2000), se a 

compararmos com outras nações que surgiram nesta época,  

[...] a Escócia se encontrava bem preparada para 
conseguir sua independência, mais que as outras nações, 
como as eslavas, Grécia, Irlanda ou Polônia; Escócia não 
pertencia aos chamados povos sem história, tanto que as 
outras novas nações quase tiveram que inventar um 

passado fictício. (MARRUECOS, 2000, p.243, tradução 
nossa) 

 

 Provavelmente, o nacionalismo escocês não teve a mesma pujança que 

nas outras nações europeias naquele período, devido à situação econômica 

vivida pela Escócia, que se beneficiava, sob este aspecto, da União com a 

Inglaterra. À vista disso, Núnez Seixas (2004, p.218, tradução nossa), declara 

que este nacionalismo se tratava de “um paradoxal nacionalismo unionista, 

difuso, mas presente em várias esferas da sociedade civil, e somente uma 

pequena minoria sonhava com a autodeterminação da Escócia”122. Conforme 

visto anteriormente, o nacionalismo é, em essência, um tipo de resposta forçosa 

ante um subdesenvolvimento no âmbito da economia, política, cultura e religião. 

Durante a década de 1920, a SHRA convocou três convenções (1924, 

1926 e 1927) demandando a instituição de um Parlamento escocês. Segundo 

Núnez Seixas (2004), 

[...] o projeto de autonomia da SHRA incluía, 
fundamentalmente, a instituição de um Parlamento 
escocês e de um executivo regional, deixando nas mãos 
de Westminster a política externa e colonial, política 
monetária e de defesa. A negativa do Parlamento britânico 
em debater o projeto de autonomia elaborado nestas 
convenções, resultou no desaparecimento da SHRA. Da 
crise da SRHA surgiram os dois partidos nacionalistas 

                                                           
122 El nacionalismo escoces se trataba de un paradójico nacionalismo unionista, difuso pero 
presente en varias esferas de la sociedad civil, y sólo una pequeña minoría soñaba con la 
autodeterminación de Escocia. 
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posteriores123. (NÚNEZ SEIXAS, 2004, p.220, tradução 
nossa)124 

 

Ao longo do século XX, as questões econômicas tomaram maior 

importância frente a evidência da decadência industrial e a recessão. Para 

Keating (2012), o nacionalismo escocês do século passado declinava quando a 

economia ia mal (anos 1930, 1950 e 1980) e recrudescia nos anos de 

prosperidade relativa (1970 e 1990).  

No século XX, o nacionalismo escocês entra em uma nova fase, 

nomeadamente pelo surgimento do que viria a ser o maior partido do país: o 

Partido Nacional Escocês (SNP). O SNP foi criado em 1934, pela junção do 

Partido Escocês (SP) e do Partido Nacional da Escócia (NPS). O novo partido 

forcejou para integrar os independentistas e os que eram autonômicos. Para 

Marruecos (2000), sua criação assinalou o começo de um nacionalismo 

independente dos partidos políticos ingleses, o qual tentaria levar a cabo por si 

só seus desejos autonômicos. O partido nacionalista foi formado pela fusão de 

diversos setores, tais como os nacionalistas tradicionais, alguns intelectuais 

católicos e estudantes. Vale sobrelevar que o partido surgiu em um contexto de 

forte crise econômica na Escócia, na década de 1930. 

Na década de 1940, o SNP perdeu popularidade em razão da ascensão 

das alas mais moderadas na Escócia (Scottish Convention). A política mantida 

pelo SNP foi em defesa da completa independência escocesa, ainda que dentro 

da Commonwealth125. Depois da mobilização britânica durante a Segunda 

Guerra, os nacionalismos periféricos do Reino Unido passaram por uma etapa 

de ativismo relativo, principalmente na década de 1950. De acordo com Núnez 

Seixas (2004), este ativismo se centrava em fazer com que os Partidos britânicos 

                                                           
123 Os dois partidos nacionalistas criados foram: Partido Nacional da Escócia (NPS), em 1928 e 
o Partido Escocês (SP), em 1932.  
124 El proyecto de autonomía de la SHRA incluía fundamentalmente la institución de un 
Parlamento escocés y de un ejecutivo regional, dejando en manos de Westminster la política 
exterior y colonial, política monetaria y de defensa. La negativa del Parlamento británico a debatir 
el proyecto de autonomía elaborado en esas convenciones conllevó la práctica desaparición de 
la SHRA. De la crisis de la SHRA, surgieron los dos partidos nacionalistas posteriores. 
125 A Commonwealth  é uma organização intergovernamental composta por 53 países 
membros independentes. Todas as nações membros da organização, com exceção 
de Moçambique e Ruanda, faziam parte do Império Britânico, do qual se desenvolveram. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_intergovernamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_membros_da_Commonwealth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_membros_da_Commonwealth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
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(Trabalhista e Liberal) aderissem à causa da autonomia galesa e escocesa. No 

entanto, em função do baixo interesse que estes partidos tinham acerca do 

assunto (estando na oposição ou não), as lutas por descentralização do governo 

britânico não vingaram, e deram lugar à neutralização dos nacionalismos galês 

e escocês. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, o nacionalismo se intensificou em 

várias partes do mundo, sem deixar de considerar a Europa, a qual vinha de um 

período de solidariedade e coesão após a Segunda Guerra Mundial (LIMA, 

2015). Diversos movimentos nacionalistas e partidos na Escócia, País de Gales, 

Irlanda do Norte, mas também na Espanha, Bélgica, França entre outros, 

afloraram com o ideal à autodeterminação nacional.  

No caso escocês, os câmbios na área econômica foram fundamentais 

para a ascensão do nacionalismo. Apesar do aumento das taxas de 

desemprego no pós-Segunda Guerra, a descoberta de petróleo no Mar do 

Norte, na década de 1960, contribuiu para modificar as perspectivas 

econômicas da Escócia; sendo assim, o Partido Nacional Escocês ganhou novo 

espaço e passou a ser o segundo maior partido escocês já na década de 1970. 

É válido sobrelevar que na década de 1970, outros movimentos nacionalistas 

se fortaleciam no Reino Unido: o nacionalismo norte-irlandês, que mobilizava a 

minoria católica em prol da união com a Irlanda. Este movimento teve 

característica de violência durante as últimas décadas do século XX, sobretudo 

pela ação do IRA. Também ocorreram movimentos de menor expressão na Ilha 

de Mann e na Cornuália. 

Na década de 1960, a ascensão do SNP, cuja base de ação estava ligada 

a organizações regionais da Escócia, levantou desafios para os principais 

partidos britânicos: Trabalhista e Conservador. Neste sentido, o SNP tentava se 

afirmar em contexto de forte bipartidarismo. Segundo Lima (2015), 

  

O SNP tinha uma presença ‘sombra’ na política escocesa 

desde 1930, na medida em que seria utilizada pelos 

secretários de Estado e pelo lobby territorial para adquirir 

novos recursos. Porém, o seu crescimento em 1960 fez 

com que esta “ameaça fantasmagórica” para a Escócia 

numa fase inicial e posteriormente, para o próprio Reino 
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Unido, se tornasse bastante evidente. Por isso, vários 

líderes dos partidos mais estabelecidos e poderosos na 

Escócia precisaram delinear estratégias para travar esta 

situação, mesmo que isso significasse negociar fora das 

preferências dos seus eleitores e das organizações 

externas das quais dependiam.  (LIMA, 2015, p.49). 

 

Com a transformação do Estado do bem-estar social (Welfare State) 

britânico em direção ao Thatcherismo, os escoceses tinham cada vez menos 

interesse em pertencer à Grã-Bretanha. Para Keating (2012), a destruição do 

estado do bem-estar rompeu o sustento básico da britanidade126, especialmente 

entre os membros da classe trabalhadora. O Estado do bem-estar foi essencial 

para conseguir desviar os trabalhistas e os sindicatos das simpatias 

nacionalistas durante as décadas de 1930 e 1940.  

Além disso, completa Lima (2015), que o fim da política social universal 

acabou por levar a um aumento no número de movimentos que advogavam a 

autonomia, a devolução ou consolidação dos poderes do gabinete da Escócia 

como uma solução para a crise da nação, argumentando que apenas os 

escoceses sabiam o que era bom para a Escócia. Na década de 1970, em 

resposta ao crescimento do nacionalismo escocês e do SNP, o governo 

Trabalhista optou por dar maior responsabilidade ao secretário escocês para o 

desenvolvimento econômico.  

Em 1974, o SNP chegou a ser o segundo partido mais importante da 

Escócia, com 30,4% do eleitorado, o que constituiria importante avanço para o 

movimento nacionalista escocês. A luta pelo federalismo e do gaélico com 

mesmo status que o inglês foram algumas das bandeiras empunhadas pelo SNP. 

De acordo com Marruecos (2000, p.21, tradução nossa), “a crise econômica, o 

desemprego e a emigração obrigaram muitos escoceses a pressionar Londres 

sobre sua má política com respeito a Escócia”.127 O petróleo do Mar do Norte foi 

crucial para recrudescer o movimento nacionalista, pois convenceu os 

empresários sobre a possibilidade de independência nacional. 

                                                           
126 A britanidade se associava com o universalismo e a abertura. 
127 La crisis económica, el desempleo y la emigración obligaron a muchos escoceses a presionar 
a Londres sobre su mala política con respecto a Escocia. 
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O choque pelo renascimento do nacionalismo escocês a partir dos anos 

1970 provocou uma reação aguda. Para Keating (2012, p.16, tradução nossa), 

“muitos britânicos rechaçaram tomar seriamente o assunto, com o argumento de 

que o voto nacionalista era somente um protesto, ou seja, uma forma de 

comportamento desviado, enquanto o voto dos trabalhistas e conservadores era 

normal”.128  

É importante sublinhar que nos primeiros anos do projeto europeu, havia 

muita hostilidade na Escócia em relação à integração europeia. De acordo com 

Keating (2012),  

 

O partido trabalhista, que havia dominado o eleitorado 
desde a década de 1950, se opunha a pertencer à 
Comunidade Europeia, por sua preocupação com o 
Estado do bem-estar, o desafio competitivo à indústria, 
assim como o temor pela perda de soberania e o poder do 
governo nacional para gerir o progresso econômico e 
social. No referendo de 1975 sobre a permanência na 
comunidade europeia, Escócia votou SIM, mas por uma 

margem bastante inferior à inglesa. (KEATING, 2012, 
p.92, tradução nossa)129  

 

Tendo-se em vista o crescimento do SNP nas eleições de 1974, os 

partidos no Reino Unido - Trabalhistas e Conservadores -, responderam com 

uma proposta de descentralização (o estabelecimento de um parlamento 

escocês), a partir de um referendo que exigia uma votação de 40% do eleitorado 

escocês favorável à criação do parlamento. Ainda que a opinião pública tenha 

preconizado fortemente que isso se iria consumar, os escoceses não votaram a 

favor. O referendo falhou e a Lei Escocesa de 1978130 foi, portanto, revogada.  

                                                           
128 Muchos británicos rechazaron tomarse seriamente el asunto, con el argumento de que el voto 
nacionalista era solamente una protesta, es decir, una forma de comportamiento desviado, 
mientras el voto a los laboristas y conservadores era normal. 
129 El Partido Laborista, que había dominado el electorado desde los años 50, se oponía a 
pertenecer a lo que entonces se denominaba La Comunidad Europea, por su preocupación 
respecto al Estado del bienestar, el desafío competitivo a la industria, así como el temor por la 
pérdida de la soberanía y el poder del gobierno nacional para gestionar el progreso económico 
y social. […] En el referéndum de 1975, sobre la permanencia en la Comunidad Europea, Escocia 
votó SÍ, pero por un margen bastante inferior al inglés. 
130 De acordo com a Lei Escocesa de 1978, deveria constituir-se um parlamento 
em Edimburgo, se a maioria do eleitorado escocês votasse a seu favor em um referendo. A 
consulta popular ocorreu em março de 1979, mas não obteve apoio suficiente, de acordo com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendo_escocês_de_1979&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_março
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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Enquanto em 1974, o SNP obteve 11 assentos no parlamento, nas eleições de 

1979, obteve apenas 02 lugares, justamente quando Margareth Thatcher 

ascende ao poder como primeira-ministra britânica. É necessário sublinhar que 

Gales também passou por um referendo semelhante em 1979 e, assim como 

sucedeu na Escócia, a descentralização também foi rechaçada pela maior parte 

dos galeses. 

Na década de 1980, o cenário mudou quando o Partido Trabalhista e os 

sindicatos passaram a defender a Europa como reação ao Thatcherismo. A partir 

dessa década, o SNP, assim como já eram os Trabalhistas, se converteu em um 

partido pró-Europa. De acordo com Núnez Seixas (2004, p.316, tradução nossa), 

“em 1988 o partido adotou o lema da Independência na Europa, postura 

favorável ao ingresso da Escócia como Estado-membro da CEE, uma vez obtida 

sua independência”131. Apenas em 1997, com Tony Blair como primeiro-ministro 

britânico, foi retomado o debate a respeito da descentralização política britânica, 

sobretudo acerca da autonomia de suas nações constituintes. 

Depois do referendo escocês de 1997132 (que também ocorreu em Gales 

e na Irlanda do Norte),  no qual os escoceses amplamente apoiaram a 

recuperação da instituição legislativa, o Parlamento da Escócia foi restabelecido, 

após quase três séculos, através Lei da Escócia de 1998, pela qual foram 

devolvidas algumas competências para a Escócia. As três nações conquistaram 

o direito de ter parlamentos próprios.  

Esta descentralização (Devolution) separou as quatro nações, no que 

tange à administração política. A Escócia ganhou poderes para criar leis em 

algumas áreas da política e, embora a maior parte das decisões estivesse ainda 

reservada ao parlamento do Reino Unido, este passo simbólico foi o impulso 

necessário para continuar a lutar por mais autonomia e/ou independência. De 

                                                           
os termos da lei. Embora 52% dos eleitores fosse a favor, este número representava menos de 
40% do eleitorado, já que houve uma abstenção próxima a um terço dos eleitores. 
131 En 1988 el partido adoptó el lema de Independencia en Europa, postura favorable al ingreso 
de Escocia como Estado miembro de la CEE, una vez obtenida su independencia. 
132 O referendo escocês de 1997 foi uma consulta popular que se fez aos cidadãos escoceses 
em setembro de 1997. O referendo preconizava a descentralização do parlamento britânico, ou 
seja, a criação de uma câmara legislativa própria na Escócia. O resultado foi afirmativo (quase 
75% de votos a favor). O referendo foi estabelecido pelo governo trabalhista de Tony Blair. Como 
consequência de seu resultado, o parlamento britânico aprovou a Lei da Escócia, de 1998, pela 
qual se criava um parlamento escocês e um governo escocês. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendo_escocês_de_1997&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_da_Escócia&action=edit&redlink=1
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acordo com Guibernau (2009, p.80, tradução nossa), a descentralização 

britânica foi assimétrica, pois “se restringiu a Gales, Escócia e Irlanda do Norte, 

omitindo 85% da população que reside na Inglaterra, um fato que poderia ser 

resolvido se fossem criadas assembleias regionais eleitas na Inglaterra”.133 

Também se evidencia esta assimetria pelo fato de Gales ter conseguido ter uma 

Assembleia com poderes legislativos e executivos, mas com ação mais reduzida 

se comparada ao parlamento escocês. 

O “novo” governo na Escócia se estruturou da seguinte maneira: ele 

passou a ter um rol de responsabilidades que abarcam temas como: saúde, 

educação, justiça e meio ambiente. Sob o governo britânico, ficam as decisões 

nas áreas de imigração, Constituição, política externa e de defesa, entre outros. 

Após eleições parlamentares, um primeiro-ministro é formalmente designado 

pelo parlamento escocês e nomeado pela Rainha. Na sequência, o primeiro-

ministro nomeia os ministros escoceses para completar o seu gabinete com a 

anuência do parlamento escocês e a aprovação da Rainha. Desde 2014, a 

primeira-ministra escocesa é Nicola Sturgeon134, filiada ao Partido Nacionalista 

Escocês (SNP).   

A relação entre Estado e nação é sempre determinada por relações 

particulares e percepções de legitimidade, autonomia e dependência. Para os 

nacionalistas escoceses, a Devolution ocorrida no Reino Unido representa um 

indicador para legitimar as reclamações por um improvável Estado 

independente; já para os unionistas, a descentralização é entendida como uma 

promessa de evolução no gerenciamento do território escocês, mais relacionado 

às demandas da população escocesa. De acordo com Law (2012), 

  

Ambos buscam legitimar suas reivindicações pela 
associação da justiça territorial de grupos comunitários 
constitucionalmente definidos com demandas por justiça 
social decorrentes de desigualdades socioeconômicas, as 

                                                           
133 La devolution se ha restringido a Gales, Escocia e Irlanda do Norte, omitiendo el 85 por ciento 
de la población que reside en Inglaterra, un hecho que se podría solucionar si, finalmente, se 
crearan asambleas regionales electas en Inglaterra. 
134 Nicola Sturgeon é formada em Direito pela Universidade de Glasgow, foi vice primeira-ministra 
da Escócia no governo de Alex Salmond e foi uma das principais figuras pró-independência 
no referendo independentista de 2014.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Glasgow
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alex_Salmond
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quais ameaçam avançar as linhas arbitrárias de fronteiras 
constitucionais. (LAW, 2012, s/p, tradução nossa).135 

 

Os intelectuais nacionalistas entendem que podem mudar a sociedade 

escocesa através da educação e das atividades culturais, por exemplo, mediante 

o impulso dos meios de expressão escoceses na literatura e mediante o cultivo 

das particularidades escocesas através das artes. Há algumas décadas, tornou-

se obrigatório o oferecimento das disciplinas de história e literatura escocesas 

em todas as universidades do território nacional. 

Em contrapartida, os unionistas têm se agarrado à questão da 

inconveniência no estabelecimento de uma nova fronteira entre Escócia e Reino 

Unido, fato que representa ideia oposta à decisão de saída dos britânicos da 

União Europeia em junho de 2016. Além disso, há argumentos ligados a 

aspectos econômicos, ou seja, o quão positivo seria continuar dentro da União, 

uma vez que, por exemplo, a Escócia teria como uma de suas principais 

atividades, a extração de petróleo no Mar do Norte, um recurso natural de preço 

altamente volátil e que não geraria estabilidade econômica ao novo país. Neste 

sentido, corroboram Keating e Harvey (2015): 

Se comparada a outros casos de secessão ou potencial 
secessão, as diferenças econômicas entre Escócia e o 
resto do Reino Unido são, de fato, muito pequenas. Em 
anos recentes, a renda per capita escocesa tornou-se 96% 
da média britânica. Todavia, ainda é muito dependente das 
receitas vindas do óleo/petróleo, sem o qual Escócia 
estaria em uma posição fiscal pior que o restante do Reino 
Unido. O problema não é pegar estes rendimentos em 
conta, como parte da riqueza escocesa, mas da sua 
natureza volátil e seu peso desproporcional em uma 
pequena economia, com mudanças dramáticas no preço 
do petróleo na primeira parte de 2015, fato que evidenciou 

sua volatilidade. (KEATING e HARVEY, 2015, p.122, 
tradução nossa)136 

                                                           
135 Both seek to legitimate their claims by conflating the territorial justice of constitutionally defined 
communitarian groups with demands for social justice arising from structural socio-economic 
inequalities, which always threatens to leap over the arbitrary lines of constitutional borders. 
136 Compared with other cases of secession or potential secession, the economic differences 
between Scotland and the rest of the United Kingdom are, in fact, rather small. In recent years, 
Scottish GDP per capita has also around 96 per cent of the UK average. This, however, is highly 
dependent on oil revenues, without which Scotland would be in a much worse fiscal position than 
the remaining UK. The problem is not taking these revenues into account, as they are part of 
Scottish wealth, but rather in their volatile nature and their disproportionate weight in a small 
economy, with the dramatic changes in oil price in the early part of 2015 evidence of that volatility. 
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A partir da luta da Escócia por mais autonomia política, o que se viu nas 

últimas décadas foi o fortalecimento da identidade escocesa, além dos desafios 

propostos aos acordos da União, fatos que forçaram os governos unionistas para 

que se ampliasse o reconhecimento da diferença escocesa, assim como a 

cessão de competências administrativas, quando não políticas. Segundo Keating 

(2012, p.74, tradução nossa), os movimentos nacionalistas ali arrolados 

“expuseram a debilidade do acordo da União, porque a opinião escocesa, seja 

através de pesquisas de opinião, eleições ou referendos, sempre se mostrou a 

favor de autogoverno, geralmente no seio de um Reino Unido federal”.137 

 Por fim, merece destaque o fato de o movimento nacionalista irlandês ter 

influenciado a luta escocesa. A Irlanda começou seu separatismo como um 

ressentimento contra a União de 1801 e a negativa da autonomia, depois de 

1886. Nesta época, declara Hobsbawn (2013, p.147), “o nacionalismo irlandês 

crescia com esse nome – o número de jornais que autodescreviam ‘nacionais’ 

ou ‘nacionalistas’ cresceu de um, em 1871, para treze, em 1881, chegando a 33 

em 1891”.  

Além disso, as pugnas escocesa e irlandesa tiveram como principal motor 

da causa nacionalista, a criação de partidos alinhados a ela: o Sinn Féin na 

Irlanda e o SNP na Escócia. A diferença mais expressiva se refere ao modo 

como se desenrolaram ambas as lutas. Enquanto a segunda optou por um 

caminho mais diplomático, culminando com um referendo sobre sua 

independência em 2014, a primeira passou por uma guerra contra o Reino Unido, 

a chamada Guerra Anglo-Irlandesa, ocorrida entre 1919 e 1921, que culminou 

com a independência da Irlanda.  

O acordo de paz foi assinado em 1921, mas apenas em 1922 foi criado o 

Estado Livre da Irlanda, ainda sob domínio britânico. Seguindo os termos do 

acordo, seis dos 32 condados que decidiram se retirar do novo domínio voltaram 

                                                           
137 Expusieron la debilidad del acuerdo de la Unión, porque la opinión escocesa, ya sea a través 
de encuestas de opinión, elecciones en donde el tema está sobre la mesa, o referéndums, 
siempre se ha mostrado a favor al autogobierno, generalmente en el seno de un Reino Unido 
federal. 
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a pertencer ao Reino Unido, fato que resultou na divisão entre a Irlanda do Norte 

e seu vizinho do sul. 

 Outro elemento que difere a luta irlandesa da luta escocesa, é a questão 

religiosa. Houve uma relação complexa para a aceitação do catolicismo como 

principal religião na Irlanda, fato que será recorrente nas lutas nacionalistas 

norte-irlandesas durante parte do século XX. Consoante a afirmação de 

Hobsbawn (2013), 

Os irlandeses vieram a se identificar com o catolicismo 
apenas quando não conseguiram – ou talvez quando se 
recusaram – a seguir os ingleses na Reforma, e a 
colonização maciça de parte de seu país pelos 
protestantes, que ficaram com as suas melhores terras, 
não favorecia sua conversão. As igrejas da Inglaterra e da 
Escócia são politicamente definidas, mesmo que a última 
represente o calvinismo ortodoxo. (HOBSBAWN, 2013, 
p.94). 

 

Depois de 1922, o povo irlandês se manteve como súdito britânico, já que 

a Irlanda continuava sendo parte da Commonwealth, aspecto que sofreu uma 

ruptura em 1949, quando a Irlanda abandonou a Commonwealth; por 

conseguinte, os direitos que tinham como súditos britânicos desapareceram e os 

irlandeses perderam sua cidadania e direito ao passaporte britânico. Ademais, 

todas as funções internacionais e diplomáticas, antes sob controle da Coroa 

Britânica, passaram para o presidente irlandês.  

 

3.3. O Referendo de 2014 

 

O compromisso do SNP com a independência do país foi reiniciado no 

seu manifesto para as eleições de 2007 para o parlamento escocês. Depois de 

50 anos de hegemonia no Partido Trabalhista, o SNP venceu as eleições 

legislativas daquele ano, obtendo 47 assentos no parlamento escocês, contra 46 

dos Trabalhistas. Sua principal plataforma de campanha foi a da independência 

nacional. Por ter obtido a maior votação legislativa, o SNP indicou Alex Salmond 

para ser primeiro-ministro da Escócia, sendo a primeira vez que um líder 

independentista chegava àquele cargo. De acordo com Guibernau (2009, p.82, 

tradução nossa), “a vitória do SNP nas eleições escocesas de 2007 criou um 
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cenário político inaudito no qual, pela primeira vez, um partido independentista 

preside o governo de uma das nações britânicas”.138 

Nas eleições de 2011, mais uma vez o SNP venceu as eleições 

legislativas, passando para 69 o número de assentos no parlamento escocês, 

contra 37 dos Trabalhistas. Alex Salmond se manteve no cargo por mais uma 

legislatura (até 2014) e, neste período, conseguiu costurar com o primeiro-

ministro britânico, David Cameron, um acordo para realizar o referendo em 2014: 

o Acordo de Edimburgo139, firmado em outubro de 2012. De acordo com Lima 

(2015) 

 

O Partido Nacionalista Escocês adotou a política de um 
referendo como uma rota constitucional para a 
independência. Os manifestos do Partido Nacionalista 
para ambas as eleições do Parlamento escocês de 2007 
e 2011 continham a promessa de colocar a questão da 
independência para o povo da Escócia, em referendo. Na 
campanha de 2011, o SNP anunciou a intenção, se eleito, 
de apresentar um projeto de lei de referendo no 
parlamento. Tendo, contra as expectativas, garantido a 
maioria absoluta, o Partido Nacionalista pôde garantir no 
parlamento escocês o apoio a um projeto de lei com vista 
ao referendo. (LIMA, 2015, p.122) 

 

Neste sentido, complementa Becker (2015): 

Ambos os governos concordaram que o referendo deveria 
ter uma base legal clara, legislada pelo parlamento 
escocês e entregar uma avaliação justa, assim como uma 
expressão decisiva de visões do povo na Escócia, 
conduzindo a um resultado que todos respeitariam. 

(BECKER, 2015, p.184, tradução nossa):140  

 

                                                           
138 La victoria del SNP en las elecciones de 2007 ha creado un escenario político inaudito en el 
que, por primera vez, un partido independentista preside el gobierno de una de las naciones 
británicas. 
139 O acordo deu ao parlamento autônomo escocês os poderes necessários para organizar a 
consulta soberanista prometida pelo líder do Partido Nacional Escocês (SNP) quando foi reeleito 
com maioria absoluta, em 2011. A condição imposta pelo Reino Unido foi a de que o referendo 
deveria conter apenas uma pergunta, cuja resposta seria SIM ou NÃO. 
140 Both governments agreed that the referendum should have a clear legal base legislated for by 
the Scottish Parliament and deliver a fair test as well as a decisive expression of the views of 
people in Scotland, leading to a result that everyone would respect. 
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O Acordo de Edimburgo apontava para o fato de que o Reino Unido 

respeitaria a vontade democrática do povo escocês e que, se o SIM obtivesse 

êxito, aceitaria que Escócia se tornasse independente. Destarte, pode-se inferir, 

que diferentemente do referendo que ocorreu em Kosovo, os pleitos unilaterais 

aventados em Flandres e na Catalunha, por exemplo, o referendo de 

independência escocesa iniciou como um processo consensual entre os partidos 

envolvidos, em vez de um processo unilateral de secessão, “o qual pode ser 

considerado ilegal (ou indesejado) sob o ponto de vista do direito internacional 

público desde que ocorreu o processo de descolonização”. (ibid)141 

Conforme assevera Smith (2013), havia ao menos 4 vertentes que foram 

levantadas para o referendo de 2014: uma preferência emocional e cultural pela 

União (vista sob os efeitos do sucesso dos competidores britânicos nos Jogos 

Olímpicos de Londres, em 2012); uma preferência emocional e cultural pela 

independência escocesa (que fazia referência à noção histórica de identidade 

nacional e às supostas diferenças entre a cultura escocesa e a cultura inglesa); 

uma questão econômica para defender a independência (com alusão ao 

potencial para uso mais efetivo do petróleo e reservas de energia renovável) e; 

uma defesa econômica para a permanência da Escócia na União (citando-se os 

benefícios que a economia escocesa havia alcançado desde que passou a fazer 

parte do Reino Unido). 

As questões econômicas se sobrepuseram às outras razões que 

justificariam a independência ou permanência da Escócia no Reino Unido. 

Consoante as palavras de Keating e Harvey (2015), muito do debate sobre 

independência focou nas finanças públicas e na habilidade da Escócia em arcar 

com um generoso Estado do bem-estar social e serviços públicos. Por outro lado, 

os unionistas sugeriam que a Escócia teria dificuldades econômicas se seguisse 

por este caminho, além da adversidade de ter uma relação fechada, do ponto de 

vista comercial, com seu maior parceiro: o Reino Unido.  

Ademais, segundo Smith (2013), havia uma questão cultural levantada 

nas narrativas sobre a independência escocesa: uma suposta cultura política 

mais à esquerda na Escócia, em contraste à força da direita na Inglaterra. Um 

                                                           
141 Which might be considered illegal (or, at least, unwelcome) under public international law as 
long as it takes place outside the process of decolonization. 
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dos argumentos centrais dos debates sobre o referendo foi que uma Escócia 

independente seria mais tendente à esquerda, com mais preocupações sociais 

e um país mais democrático e justo. Os defensores da independência 

sustentavam propostas de mais investimentos nas áreas social e científica, 

pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, além da redução dos níveis de 

desigualdade social como elementos essenciais para o futuro país. 

Após a assinatura do Acordo de Edimburgo, o governo escocês propôs 

que convinha existir uma comissão eleitoral criada para ter a responsabilidade 

acerca do referendo. De acordo com Lima (2015) esta comissão era responsável 

por regulamentar os partidos políticos e as eleições e encarregada de coordenar 

o referendo, nomeadamente em relação à pergunta a ser feita, aos participantes 

na campanha eleitoral e aos limites de gastos da campanha. 

Um desafio enfrentado pela comissão eleitoral foi definir como seria 

redigida a questão a ser perguntada no referendo. Em 2012, o governo britânico 

já havia proposto a seguinte indagação: “Concorda que a Escócia deve ser um 

país independente?” Segundo Lima (2015), esta questão foi alvo de críticas por 

parte dos defensores da permanência da União, argumentando que qualquer 

questão começada com o verbo “concorda”, é uma questão direcionada, que 

acabaria, neste caso, por induzir a resposta para o "Sim". Por conseguinte, o 

governo escocês alterou a pergunta do referendo, que se tornaria: "Deve a 

Escócia ser um país independente?”142  

 Tanto unionistas, quanto independentistas iniciaram suas campanhas, 

assim que a realização do referendo foi aprovada. O Movimento “Yes Scotland” 

calcou muito do seu discurso na questão do sentimento de pertencimento do 

escocês àquele território, enquanto o “Better Together” focou na questão dos 

benefícios que Escócia teve com a União, além de ter uma cultura e identidade 

partilhadas com o restante dos britânicos. Conforme afirma Smith (2013), alguns 

dos principais entusiastas do unionismo tentaram recriar a identidade escocesa 

como uma identidade britânica do norte e foram acusados de promover um 

processo de anglicanização. Vale ressaltar que, de acordo com Hobsbawn 

                                                           
142 “Should Scotland be an Independent Country?” 
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(2013, p.50), foram os unionistas escoceses que inventaram o conceito de 

britânicos do Norte, depois da União de 1707. 

Os nacionalistas mais radicais entendiam que se forjou a criação de uma 

nova identidade britânica que reunisse valores de todas as nações que compõem 

o Reino Unido, mas que na verdade fortaleceu a sobreposição da cultura inglesa 

sobre as demais. Em contrapartida, os unionistas entendiam que durante os três 

séculos de União, a identidade nacional escocesa foi expressa através “dos 

sistemas de educação e justiça separados, das diferentes instituições cívicas e 

culturais, do esporte e talvez, a mais parte dela, pelas crenças e práticas 

religiosas”143. (BROWN, 2015, p.40, tradução nossa) 

 A despeito das questões culturais e identitárias envolvidas, o caso de 

independência escocesa transcende estes aspectos, pois tem como seus 

alicerces a luta por mais justiça social, democracia, além de aspectos 

econômicos, principalmente na questão dos recursos naturais. De acordo com 

Smith (2013), a questão não reside apenas na nação escocesa – mas 

principalmente sobre o bem-estar da população escocesa. 

 O nacionalismo escocês tem mais matizes cívicos do que étnicos, por 

isso, o movimento “Yes Scotland” orientou seus discursos em aspectos 

nacionalistas mais cívico-políticos, tais como: a ideia de autonomia, a unificação 

de uma sociedade que teve de partilhar seu poder político e administrativo com 

os britânicos, a história da nação escocesa, a certeza de um porvir mais 

auspicioso se fosse em uma sociedade independente etc. Ainda assim, 

elementos ligados à identidade, ao sentimento de pertencimento ao território 

escocês, além de seus mitos e símbolos nacionais, também foram elevados pelo 

“Yes Scotland”. Sobre estas particularidades culturais levantadas pelo 

movimento nacionalista escocês, completam Keating e Harvey (2015): 

Nações são envoltas em culturas na forma de mitos, 
símbolos e autoconhecimento. Isto fornece perspectivas 
para avaliar as escolhas políticas e sociais e as bases 
para as ações coletivas. Mitos não são necessariamente 
errados. Seu poder depende da crença de seu povo. 
Escócia não é, de forma alguma, um caso incomum em 

                                                           
143 The Scottish national identity was expressed through the separate law and education systems, 
the distinctive cultural and civic institutions, the sport and perhaps most of all through the 
distinctive religious beliefs and practices. 
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sustentar uma série de mitos sobre a nação e sua história. 
(KEATING e HARVEY, 2015, p.135). 144 

 

Vale ressaltar que este movimento, encampado pelo SNP, reforçava a 

ideia de que não era xenófobo, tampouco etnocêntrico, mas que tinha caráter 

multicultural. O SNP estabelecia que os escoceses eram aqueles que viviam na 

Escócia, além de enxergar a imigração de uma algo positivo. O nacionalismo 

escocês, de acordo com o partido, é um nacionalismo em que ser 

internacionalista e multicultural significa enaltecer o que é de fato a identidade 

nacional escocesa. Neste sentido, afirma Lima (2015), que o SNP é o único 

partido nacionalista europeu que tem mais votos de não nacionalistas do que de 

nacionalistas. 

A independência, da forma como foi oferecida pelo SNP, seria atenuada 

pela continuação da união monetária com o Reino Unido. Os partidos unionistas 

insistiam que qualquer mudança seria possível dentro da União, sobretudo em 

áreas que ainda não eram descentralizadas. A continuação de uso da libra 

esterlina como moeda nacional, “constrangeria a capacidade escocesa para o 

gerenciamento macroeconômico, tal como sua política monetária, incluindo 

taxas de juros, que continuaria sendo determinada pelo Banco da Inglaterra”145. 

(KEATING e HARVEY, 2015, p.125, tradução nossa). 

Segundo Keating e Harvey (2015), uma Escócia independente sem sua 

própria moeda não seria capaz de usar uma política monetária que incluísse taxa 

de juros, e que dependeria de mais políticas fiscais, abarcando mais impostos e 

gastos para sua estabilização econômica. Além disso, naquele contexto (em que 

o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia), “manter a libra como moeda 

em uma Escócia Independente não só limitaria as opções de políticas 

                                                           
144 Nations are embedded in cultures in the forms of myths, symbols and self-understandings. 
These provide perspectives for appraising social and political choices and bases for collective 
action. Myths are not, contrary to common understanding, necessarily wrong. Their power 
depends on their being believed, whether right, wrong or, most likely, partly right. Scotland is in 
no way unusual in sustaining a series of myths about the nation and its history. 
145 This would enormously constrain Scotland’s capacity for macroeconomic management as 
monetary policy, including interest rates, would continue to be set by the Bank of England. 
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macroeconômicas da Escócia, mas também complicaria as relações com a 

Europa”.146 (p.134, tradução nossa) 

Por fim, o movimento de independência escocesa se mostrava 

comprometido com a permanência na União Europeia, a qual asseguraria 

acesso ao mercado único. Uma questão complexa se referia aos termos pelos 

quais a Escócia entraria na União Europeia, se na zona do euro (ou manteria a 

libra esterlina como moeda nacional) e a adesão ao Tratado de Schengen. De 

acordo com Keating (2012),  

Fazer parte da União Europeia se converteu em um 
elemento essencial do projeto de independência, ainda 
que tenha havido debates sobre se a Escócia se 
transformaria automaticamente em membro da UE, se 
teria que solicitar sua adesão e se, dado este caso, seria 
aceita.147 (KEATING, 2012, p.133, tradução nossa).  

  

3.4. O pós-referendo 

 

O referendo ocorreu em 18 de setembro de 2014. Foi feita a seguinte 

pergunta aos eleitores escoceses: “Deve a Escócia ser um país independente?” 

SIM ou NÃO. Venceu o “Não” com 55% dos votos. Conforme afirmavam os 

unionistas, eles aceitariam a legitimidade da independência escocesa, sob a 

condição de que fosse o resultado da vontade dos escoceses e, a despeito da 

sua insistência na soberania absoluta de Westminster, eles teriam que assentir 

a legalidade da secessão, já que não existiria nenhuma instância superior que 

pudesse questionar o resultado do referendo. De acordo com Becker (2015): 

  

Se a maioria tivesse votado SIM, isso teria resultado em 
muitos problemas que teriam que ser considerados, 
incluindo dificuldades constitucionais relativas à transição 
escocesa para a independência e suas consequências no 
direito internacional e Europeu. É importante observar, no 
entanto, que nenhuma interpretação do processo de 
transição e suas consequências sob a perspectiva do 

                                                           
146 Keeping the Pound as the currency of an independent Scotland would not only limit Scotland’s 
macroeconomic policy options, but it would also complicate relations with Europe. 
147 Formar parte de la UE se ha convertido en un elemento esencial del proyecto de 
independencia, aunque ha habido diversos debates sobre si Escocia se convertiría 
automáticamente en miembro de la UE, si tendría que solicitar su adhesión, y si, dado ese caso, 
sería aceptada. 
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direito internacional e Europeu teria dependido de como a 

transição realmente sucedeu. (BECKER, 2015, p.185, 
tradução nossa)148.  

 

Ainda que o “Sim” não tenha vencido, percebe-se que a Lei da Escócia, 

de 1998, possibilitou um parlamento escocês menos restrito e com mais poder. 

A tendência tem sido de ampliação destes poderes e aumento da autonomia, 

de acordo com as promessas feitas pelos unionistas na campanha eleitoral do 

referendo de 2014. Neste sentido, assevera Clifford (2015), que com a 

aproximação da votação, muitos políticos britânicos deixaram promessas de 

mais descentralização (caso se mantivesse a união). Esta posição parece ter 

sido resultado de um período de mudanças constitucionais em todo o Reino 

Unido, como a cessão de mais poder para Irlanda do Norte e Gales.  

De acordo com Keating e Harvey (2015), o resultado do referendo 

demonstrou três coisas: (i) não havia maioria para a independência; (ii) uma 

minoria substancial (45%) dos votantes optou pela independência, um número 

mais alto que o que se imaginava em anos anteriores; (iii) um grande número 

de pessoas privilegiou mais poderes para a Escócia dentro da União. O 

resultado precisou a ausência de maiorias tanto para a independência quanto 

para a União, como antes se via. Completam os autores (2015): 

O que foi menos previsível foi um massivo engajamento 
da cidadania no debate sobre o referendo e o caminho que 
isso focou, não em noções abstratas de independência, 
mas em questões sociais e econômicas. Escócia 
amadureceu como uma comunidade política e se tornou o 
principal ponto de referência para debates sobre 
economia e bem-estar e o compromisso que se poderia 
ter entre os dois. (KEATING e HARVEY, 2015, p.140, 
tradução nossa).149 

                                                           
148 Had the majority voted “yes”, this would have resulted in several problems that would have 
had to be considered, including constitutional difficulties concerning Scotland’s transition to 
Independence and its consequences in international and European law. It is important to note, 
however, that any interpretation of the transition process and its consequences from an 
international and European law perspective would have depended on how transition had, actually, 
taken place. 
149 What was less predictable was the massive engagement of the citizenry in the referendum 
debate and the way that this focused not on abstract notions of Independence, but on precisely 
the social and economic questions. Scotland matures as a political community and became a 
primary point of reference for debates about economy and welfare and the trade-offs that might 
be made between the two. 
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Segundo palavras de Clifford (2015), o referendo escocês mostrou o 

contínuo poder emocional do nacionalismo. Neste sentido, entretanto, mais 

descentralização para Escócia e Gales é muito mais fácil que descentralização 

para ou dentro da Inglaterra. Identidade territorial é vital para a legitimação das 

instituições governamentais e as soluções para a Inglaterra terão que lutar com 

“o buraco negro da identidade territorial inglesa”. Há um aumento do senso de 

identidade inglesa e uma fratura na noção do inglês como povo, o qual não 

requer reconhecimento institucional e político por causa de sua profunda 

afiliação com as instituições britânicas e patriotismo.  

Se a Escócia tivesse optado pela independência, o Reino Unido ficaria 

com a maioria do território (mais de dois terços) e cerca de 90% da população, 

assim como continuaria sediando as principais instituições governamentais, que 

permaneceriam em Londres. O assento na ONU, a participação da União 

Europeia, no Conselho Europeu e na Otan ficariam com o Reino Unido. Segundo 

Becker (2015): 

Escócia não ressurgiria como um Estado existente antes 
de 1707, mas um inteiramente novo. Há casos de 
reemergência (ex. Estados Bálticos após o fim da 
ocupação soviética), mas os Estados de continuidade só 
ocorrem em caso de ilegal, mas efetiva ocupação. 

(BECKER, 2015, p.188, tradução nossa).150  

 

Faz-se importante sublinhar que com relação à ONU, sempre que surge 

um Estado novo, ele não se torna membro automático da organização, mas tem 

que solicitar o seu ingresso a ela. As exceções ocorrem quando um Estado deixa 

de existir, mas há um continuador que o sucede em todos os tratados 

internacionais. Têm-se como exemplos: a Rússia, que herdou o assento 

soviético na ONU, assim como a República Tcheca, que se manteve como 

membro da organização com o fim da Tchecoslováquia.  

                                                           
150 Scotland would not haver e-emerged as the state existing before 1707, but as an entirely new 
state. There have been cases of re-emergence (ex. The Baltic states after the end of Soviet 
occupation), but the underlying fact of state continuity is only in cases of illegal, but effective 
annexation. 
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Com relação ao Conselho Europeu, ocorreria algo parecido como o que 

aconteceu com Sérvia e Montenegro. Conforma afirma Becker (2015, p.190, 

tradução nossa), “a Sérvia seguiu como membro do Conselho Europeu, já 

Montenegro teve que solicitar nova adesão. A situação escocesa seria similar: O 

Reino Unido permaneceria como membro, enquanto a Escócia teria que solicitar 

nova adesão”.151  

Com a saída do Reino Unido da União Europeia (em junho de 2016), a 

Escócia vive um dilema ainda mais forte: voltar ou não a ser membro do bloco 

europeu. Esta é uma situação que não é peculiar apenas para os escoceses, 

mas também para a Irlanda do Norte e para Gibraltar, que votaram maciçamente 

contra o Brexit. Não é a primeira vez que isto acontece no bloco do velho 

continente: existe um precedente similar na Groenlândia 

Em 1985, a Groenlândia deixou a Comunidade Econômica Europeia 

(CEE), após um referendo que teve 53% de seus eleitores votando por sua 

saída, desde que ela continuasse pertencendo ao Reino da Dinamarca. A 

Groenlândia deixou a CEE por conta das altas cotas de pesca que eram 

impostas a ela pelo bloco europeu, ou seja, o autogoverno groenlandês tinha 

que pedir autorização à CEE para realizar atividade pesqueira em suas próprias 

águas. No fim do processo, a Groenlândia autorizou uma cota de pesca nas suas 

águas para os membros da CEE, em troca de fundos comunitários. De acordo 

com Becker (2015), o exemplo da Groenlândia não pode ser inspiração para os 

escoceses, pois, ainda que ela tenha saído da CEE, ela não se tornou um Estado 

independente.  

A situação groelandesa só ocorreria com a Escócia e Irlanda do Norte 

(mas em sentido contrário), em caso de um Engwexit (apenas Inglaterra e País 

de Gales sairiam da União Europeia); neste caso, as outras duas nações 

britânicas herdariam o lugar do Reino Unido no bloco europeu.  

Atualmente, a Groenlândia tem o seu próprio governo e parlamento, mas 

as políticas externa e monetária e as decisões nas áreas da defesa, segurança 

                                                           
151 In the case of Serbia-Montenegro, Serbia continued the membership of the Council of Europe, 
while the later had to apply for new membership. The Scottish situation would have been similar: 
The United Kingdom would have remained a member of the Council of Europe, whereas Scotland 
would have to apply for new membership. 
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e justiça continuam a ser definidas em Copenhague. Vale lembrar que 

diferentemente do contexto em que ocorreu a saída da Groenlândia da CEE, 

atualmente, existe na União Europeia o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que se 

refere à possibilidade de qualquer Estado sair da forma voluntária e unilateral da 

União, mas não de partes de países (como é o caso escocês, por exemplo). Este 

cenário seria uma possibilidade em caso de permanência da Escócia no Reino 

Unido pós-Brexit.  

Em caso de independência, os nacionalistas afirmam que a Escócia se 

tornaria membro automático do bloco europeu, porque “não existem precedentes 

em que a União Europeia tenha expulsado uma parte constituinte de seu 

território, ainda que fosse necessário realizar negociações detalhadas sobre os 

termos da adesão”152. (KEATING, 2012, p.134, tradução nossa) 

Do ponto de vista geopolítico, uma Escócia independente seria um 

pequeno Estado às margens da Europa, sendo parte da periferia atlântica e 

europeia e situada entre o Reino Unido e a Irlanda. De certa forma, teria que 

manter relações econômicas e comerciais com o restante do Reino Unido, como 

uma alternativa para a sua estabilidade. Há os polos europeu e do Atlântico 

Norte, sendo o primeiro comandado pela União Europeia e o segundo pelos 

Estados Unidos. De acordo com Keating e Harvey (2015):  

Ainda que o governo britânico insista, com cada vez menos 
plausibilidade, em uma relação especial que lhes permite 
uma real influência, também, no polo do Atlântico Norte. A 
escolha dos países com os quais a Escócia ampliaria suas 
relações não seria apenas um elemento geoestratégico ou 
de segurança, mas também de escolha de modelos sociais 
e econômicos. A Irlanda também ficou entre os polos 
europeus e do Atlântico Norte e, após um aparente período 
de Eurofilia, tornou-se mais atlantista em seus modelos 
políticos e sociais. (KEATING e HARVEY, 2012, p.133, 
tradução nossa)153 

 

                                                           
152 No existen precedentes en que la UE haya expulsado a una parte constituyente de su 
territorio, aunque fuese necesario realizar negociaciones detalladas sobre los términos de la 
adhesión.  
153 There is the North Atlantic pole, dominated by the United States although British governments 
have insisted, with everless plausibility, on a special relationship that allows them a real influence 
in this sphere. This is not merely a geostrategic choice or a matter of security policy, but also a 
choice of social and economic models. Ireland has also been torn between the European and the 
North Atlantic pole and, after an apparent period of Europhilia, has now become more Atlanticist 
in its politics and social models. 
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A Escócia não é um fragmento étnico, mas uma comunidade cívica e 

nacional, cujas fronteiras se (re)construíram para coincidir com a unidade 

territorial. Isto significa que não se gera o problema clássico da secessão: o das 

minorias colocadas em novas fronteiras. Os limites entre Inglaterra e Escócia 

nunca foram uma objeção, uma vez que permanecem com o mesmo traçado 

desde o século XIII. Conforme declara Keating (2012, p.129, tradução nossa), 

“atualmente existem fronteiras, que determinam a aplicação das leis escocesas 

ou inglesas nas plataformas marítimas, mas isto carece de validação 

internacional”154.155 

A Escócia é apresentada como uma nação histórica, com um anseio de 

autodeterminação156 expresso com frequência desde o final do século XIX. O 

direito internacional mantém o princípio da autodeterminação, citado na Carta 

das Nações Unidas, em seu artigo 1º., como a base para uma relação amistosa 

entre nações. Neste artigo, afirma-se que um dos objetivos das Nações Unidas 

é o de “desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito 

do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar 

outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal”. 

 O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos157, ambos de 1966, reconhecem 

o direito dos povos à autodeterminação; mas na prática isto se interpretou como 

o direito à integridade territorial nos Estados que já existem, se considerando 

que a secessão só seria aceitável quando se tratasse de possessões coloniais. 

De acordo com Keating (2012): 

A Constituição britânica não diz nada sobre este assunto, 
tanto em documentos escritos como nas convenções não 
escritas; mas existe o precedente da secessão irlandesa e 
a cláusula permissiva do Decreto da Irlanda do Norte de 

                                                           
154 Actualmente existen unas fronteras que determinan la aplicación de las leyes escocesas o 
inglesas en las plataformas marítimas, pero esto carece de validación internacional.   
155 O direito internacional não é claro neste assunto, já que consiste em uma série de 
convenções, acordos e regras de arbitragem; o critério mais aceito é o do princípio da 
equidistância, que supõe determinar linhas costeiras que delimitariam o mar territorial de cada 
país. 
156 A autodeterminação dos povos se refere ao direito que um determinado povo tem de se 
autogovernar interna ou externamente. A autodeterminação dos povos é um princípio que está 
diretamente relacionado ao direito à integridade territorial de um Estado 
157 Ambos os acordos trazem em seu bojo, no artigo 1º, que “todos os povos têm o direito à 
autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e 
asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural” 
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1998 que reconhecia a unidade irlandesa por consenso. 

(KEATING, 2012, p. 123, tradução nossa). 158  

 

Sem dúvida, o que tornou o movimento nacionalista escocês em um 

movimento particular foi a sua visão multicultural de nação.  O recrudescimento 

de sua autonomia política em 1998 permitiu definir os membros de uma 

comunidade em uma maneira inclusiva como uma forma de cidadania cívica, em 

vez de raízes ligadas à ancestralidade.  Além disso, pelo fato de ser uma nação 

sem Estado, em um mundo globalizado e regionalizado (ao mesmo tempo), a 

luta por um Estado próprio passou a ser a bandeira empunhada pelos 

nacionalistas, como forma de viabilizar um governo que, de fato, atendesse às 

demandas particulares dos escoceses.  

Almejava-se um Estado que investisse na comunidade e, por conseguinte, 

proporcionasse um sentimento de pertencimento deste povo ao seu território. 

Outra idiossincrasia do movimento escocês, assim como mencionado sobre os 

flamengos no capítulo anterior, é o não uso da violência. Segundo Brown (2015, 

p.16, tradução nossa), “enquanto outros Estados na Europa, Ásia e África se 

viram em guerras em suas fronteiras, justificadas por divergências de religião, 

língua, etnicidade e direitos das minorias, a ilha da Grã-Bretanha ficou imune a 

este tipo de nacionalismo – até agora”.159 

De outro lado, o Reino Unido redimensionou sua ação nas várias esferas 

de governo (econômicas, políticas, sociais), permitindo a descentralização e 

autogoverno em todas as nações que o compõem. O Reino Unido é uma 

referência de soft power no mundo, uma vez que exportou o parlamentarismo, é 

a matriz da principal língua falada no planeta, tem em seu território o marco de 

definição de horários mais importante do mundo, além de ter excelência nas 

artes, na literatura, no cinema etc. Com isso, ainda que a Inglaterra não aceite o 

federalismo como possibilidade, infere-se que dela pode surgir uma solução para 

                                                           
158 La Constitución británica no dice nada sobre este asunto, tanto en los documentos escritos 
como en las convenciones no escritas; pero existe el precedente de la secesión de la mayor 
parte de Irlanda y la cláusula permisiva del Decreto de Irlanda del Norte de 1998 que reconocía 
la unidad irlandesa por consenso. 
159 While other States in Europe, Asia and Africa have fought internecine wars over borders, 
argued violently over religion, language, ethnicity and the rights of minorities, the island of Great 
Britain had been immune from this kind of nationalism - until now.  
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a questão escocesa, que não culmine, necessariamente, em um novo processo 

independentista.  

O Reino Unido não é um Estado unitário, mas um conjunto de nações. O 

Estado-nação britânico continuará sendo importante, sobretudo em questões 

ligadas à soberania e à identidade territorial. Todavia, o Reino Unido tem que 

passar por um processo ainda mais intenso de descentralização, para evitar um 

futuro processo de fragmentação, potencializado pelo rechaço escocês e norte 

irlandês ao Brexit. 
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4. A ESPANHA E O NACIONALISMO CATALÃO 

   

 A Catalunha é uma das dezessete comunidades autônomas da Espanha, 

criadas na Constituição de 1978, pós-ditadura franquista160. Ocupa uma área 

pouco maior que a Bélgica (cerca de 32 mil km²) e uma população aproximada 

de 7,5 milhões de habitantes (em 2016), número que supera alguns países 

europeus, tais como Bulgária, Dinamarca, Finlândia e Noruega. É dividida em 

quatro províncias: Barcelona, Girona, Tarragona e Lérida (ver figura 10). Sua 

capital é Barcelona, cidade com cerca 1,5 milhão de habitantes e terceiro destino 

turístico mais visitado da Europa, estando atrás de Londres e Paris. Ela tem 

autonomia política desde 1979, e “representa o reconhecimento da 

personalidade coletiva catalã e um freio para a ação do estado espanhol contra 

a identidade dos catalães como povo”161. (BALCELLS, 2004, p.9, tradução nossa)  

A Catalunha, historicamente, construiu sua identidade em bases que não 

estabeleciam a luta por um Estado. Desde a restauração da monarquia 

espanhola, em 1975, a Comunidade Autônoma da Catalunha é governada por 

partidos nacionalistas. 

Neste contexto, a Catalunha era definida como nação, em função de seu 

passado histórico e por conta de seu idioma próprio. Segundo Balfour e Quiroga 

(2007), os intelectuais catalães tinham um forte apego à cultura catalã, mas não 

questionavam que a Espanha fosse a pátria-mãe de todos, fenômeno conhecido 

como duplo patriotismo. Os autores afirmam que o nacionalismo elaborou mitos, 

rituais, símbolos que deram vida a um imaginário nacional que competia com a 

identidade nacional espanhola e que, em alguns momentos, produziram choques 

violentos. Neste sentido, assevera Castells (2010) que a Catalunha não 

representa uma entidade imaginada, mas um produto histórico constantemente 

renovado, ainda que os movimentos nacionalistas (re)construam seus ícones de 

autoidentificação com base em códigos específicos a cada contexto histórico e 

relacionado aos seus próprios projetos políticos. 

 

                                                           
160 O ditador Francisco Franco foi presidente da Espanha de 1939 (ao fim da Guerra Civil 
Espanhola) até 1975, ano de sua morte. 
161 Cataluña representa el reconocimiento de la personalidad colectiva catalana y un freno para 
la acción multisecular del Estado español contra la identidad de los catalanes como pueblo. 
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 A Catalunha tem uma posição geoestratégica importante, já que é uma 

das passagens para a França (as outras passagens são o País Basco e Aragão). 

Lá se fala o catalão, uma língua neolatina falada em 4 países: Espanha, Itália, 

França e Andorra, sendo que no último é a língua oficial. Na Espanha, fala-se 

catalão também no País Valenciano e nas Ilhas Baleares. Enquanto nas Ilhas 

Baleares o catalão é visto como língua oficial, no País Valenciano persiste a ação 

de alguns setores que a negam, e asseguram que há uma língua local chamada 
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valenciano. Estima-se que há pouco mais de dez milhões de pessoas que falam 

de catalão. 

Historicamente, o movimento nacionalista catalão teve tendências mais 

moderadas, lutando por mais autonomia e autogoverno. Neste sentido, afirma 

Abrão (2011), que o nacionalismo catalão, tradicionalmente, se tratou de um 

nacionalismo que buscou conservar a identidade linguístico-cultural, e que, de 

igual forma, ansiava uma maior autonomia política para Catalunha. Isto é, um 

nacionalismo que implicou tanto questões políticas como linguístico-culturais, a 

partir do qual se evidencia uma longa permanência histórica como movimento, 

além de constatar-se um alto grau de institucionalização política e cultural. 

Nos últimos anos, principalmente a partir de meados da primeira década 

do século XXI, o movimento nacionalista catalão ganhou outra característica: os 

nacionalistas e independentistas catalães denunciam que a Catalunha está 

submetida a uma exploração econômica por parte do Estado espanhol, 

especialmente no que se refere ao déficit de sua balança fiscal, entendendo que 

esta Comunidade Autônoma recebe muito menos do que contribui com relação 

a impostos. O processo de luta independentista, além de estar atrelado à 

imagem de um povo de identidade distinta à espanhola, tem se pautado, 

fortemente, em elementos econômicos e fiscais, uma vez que ela é a 

Comunidade mais rica da Espanha, com um PIB de aproximadamente 211 

bilhões de euros (em 2016). 

Neste contexto, entram em choque: o nacionalismo catalão (periférico) e 

o nacionalismo espanhol (de Estado). Muitos dos envolvidos na luta catalã não 

admitem o uso do qualificativo “nacionalista” atrelado a sua causa, já que o termo 

faz menção ao período franquista na Espanha, quando houve muita repressão 

às minorias nacionais em prol da construção de uma única Espanha. 

 

4.1. O nacionalismo catalão 

 

Durante séculos, os catalães se consideraram uma entidade especial 

distinta de outras regiões da Espanha, e a emergência da Catalunha como uma 

nacionalidade dentro da nação espanhola se fundamenta em circunstâncias 
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históricas, culturais e linguísticas. As origens da Catalunha como povo dentro de 

um território unido e governo datam da Idade Média. Diferente de outras partes 

da Espanha, os catalães encontraram expressão em instituições como a 

Generalitat, a qual se estabeleceu pela primeira vez em 1359. 

 A integração da Catalunha ao reino de Castela se deu após a Guerra de 

sucessão da Espanha (1700-1714). De acordo com Álvarez Junco (2016), a 

Guerra de Sucessão espanhola se desenvolveu entre 1700 e 1713, prolongada 

em Barcelona até 1714. Foi um conflito internacional, muito maior que uma 

guerra civil interna, algo muito distinto de um conflito apenas entre Espanha e 

Catalunha. 

Após a morte de Carlos II em 1700, que era rei Habsburgo da Espanha, 

houve um enfrentamento bélico entre Habsburgos e Bourbons pelo trono da 

Catalunha, já que Carlos II não tinha herdeiros diretos. Antes de morrer, ele 

nomeou Felipe V (neto de sua irmã, a qual era casada com o rei francês Luís 

XIV), que passou a presidir também as Cortes da Catalunha. Havia um temor de 

algumas potências europeias de que se formasse uma grande aliança entre 

França e Espanha sob o reinado de Felipe V; por conseguinte, Leopoldo I, 

Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, com apoio de Inglaterra e 

Holanda, postulou o direito ao trono espanhol, nomeando ao cargo seu filho 

Carlos de Habsburgo. Em 1702 inicia-se a guerra entre Áustria, Inglaterra, 

Prússia e Catalunha contra França e Espanha. 

 Em 1705, após forte ataque anglo-austríaco a Barcelona, Carlos de 

Habsburgo passa a ser o monarca catalão, cargo ocupado até 1711, quando ele 

se torna Imperador do Sacro Império Romano-Germânico. De acordo com 

Carvalho (2016, p.60), “o ímpeto das potências estrangeiras decaiu, já que a 

eventual união entre Espanha e Áustria, sob o comando de Carlos, poderia ser 

mais perigosa do que a união entre França e Espanha”. 

 Em 1713, com o Tratado de Utrecht162, Felipe V foi confirmado pela 

Inglaterra como rei espanhol, em troca de vantagens comerciais para os 

britânicos, além da cessão dos territórios de Gibraltar e Minorca aos ingleses. Ao 

                                                           
162 São chamados tratados de Utrecht os acordos que puseram fim à guerra da sucessão 
espanhola (1701–1714), na qual entraram em conflito interesses de várias potências europeias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_sucess%C3%A3o_espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_sucess%C3%A3o_espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/1701
https://pt.wikipedia.org/wiki/1714
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final de 1713, Felipe V ordena consecutivos bombardeios à cidade de Barcelona, 

no intento de recuperar o poder sobre a Catalunha, até que em 11 de setembro 

de 1714 a Catalunha é (re)tomada definitivamente pelos espanhóis.  

Em 1716, são assinados os Decretos de Nova Planta163 na Catalunha, 

fato que consolida a sua anexação ao reino hispânico e abole a Generalitat. 

Passa-se a cobrar impostos à Catalunha da mesma forma como já se fazia no 

restante da Espanha, além da imposição do castelhano como sua língua oficial. 

De acordo com Balcells (2004, p.29, tradução nossa), “o decreto da Nova Planta 

substituiu o sistema anterior na Catalunha por outro onde a autoridade real era 

ilimitada por meio dos capitães generais”164. Neste sentido, completa Carvalho 

(2016): 

A vitória de Felipe V marcou o triunfo da Espanha vertical 
bourbônica sobre a Espanha horizontal dos Habsburgos, 
que permitia na prática uma espécie de Espanha federal, 
com agregados territoriais conectados com base em uma 
identidade plural. A Espanha bourbônica foi centralizada 
em torno de um eixo central, Castela, e vertebrada a partir 
de uma identidade homogeneizadora espanhola. Grosso 
modo, esse foi o modelo adotado pelos Bourbons na 
França, em contraposição ao adotado pelos Habsburgos 
no Império Austro-Húngaro. (CARVALHO, 2016, p. 61). 

 

 De acordo com Álvarez Junco (2016, p.220, tradução nossa), “nenhum 

outro acontecimento foi mitificado pelo nacionalismo catalão tanto como a 

resistência de 1714”.165 Ainda completa Balcells (2004, p.28, tradução nossa), 

“Barcelona resistiu durante mais de um ano ao assédio das tropas francesas e 

espanholas, mas teve que se render em 11 de setembro de 1714. No século XX 

se escolheria esta data, como o dia nacional da Catalunha”166. Esta é a 

justificativa para que os torcedores do time de futebol do Barcelona entoem 

cantos de fundo político/independentista em todos os jogos da equipe, aos 17 

                                                           
163 Estes decretos removeram os privilégios antigos de todos os reinos medievais da Espanha, 
com exceção do País Basco, mas incluindo a Coroa de Aragão e Valencia (1707/11), o principado 
da Catalunha e o reino de Mallorca (1715/16). 
164 El llamado Decreto de la Nueva Planta sustituyó al sistema anterior en Cataluña donde la 
autoridad real era omnímoda por medio de los capitanes generales. 
165 Ningún otro acontecimiento ha sido mitificado por el nacionalismo catalán tanto como la 
resistencia de 1714. 
166 Barcelona resistió durante más de un año el asedio de las tropas francesas y españolas, pero 
tuvo que rendirse el 11 de septiembre de 1714. En el siglo XX se escogería esta fecha como día 
nacional de Cataluña. 
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minutos e 14 segundos do primeiro tempo. Ergue-se a bandeira chamada “la 

estelada” e utiliza-se a frase: “Barcelona: mais que um clube!”.  

 Ao longo do século XVIII, ainda que tenha tido uma sobrecarga de 

impostos, com aumento da exploração fiscal executada pela Coroa espanhola, 

a Catalunha teve crescimento econômico, fato que despertaria o interesse de 

Napoleão, no início do século XIX, em anexá-la à França. De acordo com 

Balcells (2004, p.30, tradução nossa), “a resistência contra a dominação 

napoleônica em 1808, pode ser interpretada como signo do espanholismo 

coletivo dos catalães, sobretudo tendo-se em conta a decisão de anexar a 

Catalunha à França”.167 

 Durante a resistência aos franceses, foi criada a Constituição de Cádiz, 

em 1812. Em seu texto, afirmava-se que a soberania estaria ligada à nação, e 

não mais à figura do rei, o qual passaria a ter poderes limitados. Além disso, 

defendia-se a liberdade de imprensa e instituía-se a educação pública como 

obrigação do Estado. Em seu artigo 1º., constava que a nação espanhola era a 

reunião dos espanhóis de ambos os hemisférios. Conforme afirma Carvalho 

(2016, p.64), “não apenas os súditos europeus passavam a ser cidadãos 

espanhóis, mas também seus descendentes americanos e os indígenas”.  

A Constituição de Cádiz pode ser vista como o primeiro texto que indicava 

elementos do que era e do que poderia vir a ser a nação espanhola. Ela esteve 

em vigor durante alguns anos não consecutivos (1812-1814, 1820-1823, 1836-

1837), até que se criasse a Constituição de 1837. Já para a Catalunha, as Cortes 

de Cádiz sugeriram a sua divisão em quatro províncias (fato ocorrido apenas em 

1833), ação que tencionava enfraquecer o sentimento de identidade coletiva dos 

catalães. A Espanha ainda não tinha uma consciência nacional, pois era um 

Estado permeado por um conjunto de nacionalidades; daí deriva a importância 

da Constituição de Cádiz para a disseminação do “nacionalismo espanhol”. 

No século XIX, a Catalunha se transformou em uma região 

economicamente desenvolvida, dentro de uma Espanha que durante o mesmo 

período não cresceu em similar intensidade. Por ser uma região industrializada, 

                                                           
167 Se produjo en 1808 la resistencia contra la dominación napoleónica, que ha sido interpretada 
como signo del españolismo colectivo de los catalanes, sobre todo teniendo en cuenta la decisión 
de anexionar Cataluña a Francia. 
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assim como o País Basco, a Catalunha sofreu uma modernização mais rápida 

de suas estruturas sociais, enquanto em Castela se mantinha uma sociedade 

tradicional, onde uma grande quantidade de camponeses era regida por uma 

pequena aristocracia rural. Segundo Abrão (2007), até meados do século XIX, a 

província de Barcelona concentrava um terço da indústria da Espanha; quando 

se somavam Girona e Tarragona, a indústria catalã superava 40% do total do 

Estado espanhol. Naquele período, os catalães estavam dispostos a participar 

na construção da Espanha como Estado nacional moderno, desde que fosse 

  

[…] descentralizado, reconhecesse as identidades 
diversas, começando pela catalã, acolhesse como 
próprias a memória histórica e a história literária dos 
diversos povos de que se compunha Espanha e adotasse 
o modelo do capitalismo industrial europeu e não o de um 
capitalismo agrário similar ao das novas repúblicas ibero-
americanas. Mas o liberalismo espanhol resultou mais 
centralizador e incompatível com a cultura e a língua 
catalãs que a monarquia absoluta. O patriotismo dual 
catalão era rechaçado. A história e a cultura catalãs eram 
ignoradas e silenciadas frente ao desejo de integração dos 
catalães.168 (BALCELLS, 2004, p.36, tradução nossa) 

  

Desde Madri, Catalunha era vista como uma província insubordinada; por 

conseguinte, para que os catalães tivessem voz na política nacional, eles 

deveriam renunciar à sua identidade catalã. Esta situação gerou um sentimento 

contrário, o chamado “catalanismo169” ou nacionalismo catalão, que era uma 

reação ao centralismo e à uniformidade do Estado espanhol. Este catalanismo 

teve início por motivos econômicos, culturais e políticos, uma vez que por ser 

uma das zonas mais industrializadas da Espanha, muitos empresários ansiavam 

proteger seu comércio da política livre-cambista executada pelo governo 

espanhol.  

                                                           
168 Querían España como un Estado descentralizado, reconociese las identidades diversas, 
empezando por la catalana, acogiese como propias la memoria histórica y la historia literaria de 
los diversos pueblos de que se componía España y adoptase el modelo del capitalismo industrial 
europeo y no el de un capitalismo agrario similar al de las nuevas repúblicas iberoamericanas. 
Pero el liberalismo español resultó más centralizador e incompatible con la cultura y la lengua 
catalanas que la monarquía absoluta. El patriotismo dual catalán era rechazado. La historia y la 
cultura catalanas eran ignoradas y silenciadas frente al deseo de integración de los catalanes. 
169 De acordo com Balcells (2004), o termo catalanismo supõe a afirmação de uma identidade e 
de uma vontade de autogoverno sem fazer uso do termo nacionalismo 



145 
 

Além disso, a burguesia e a classe média catalãs tiveram papel importante 

na disseminação do catalanismo, pois entendiam que a cultura catalã tinha suas 

próprias tradições, sua própria história, sua própria língua e suas próprias 

instituições. Em linhas gerais, Vilar (1989) afirma que o nacionalismo catalão tem 

como fundamentos alguns aspectos, entre eles a língua (que revelou um 

importante passado literário), a história medieval catalã, a tradição separatista 

catalã, que desde o século XV registrava críticas ao reinado de Castela; e por 

fim, a prosperidade econômica da região. 

O movimento que precedeu a ascensão do catalanismo foi a Renaixença, 

movimento cultural iniciado em 1833, influenciado pelo Romantismo, e que via 

na revalorização da língua e da cultura catalãs, o meio para fortalecer a 

identidade coletiva daquele povo. Para Álvarez Junco (2016, p.223, tradução 

nossa), “a Renaixença elaborou os mitos de que mais tarde se nutriria o 

nacionalismo catalão”170. Neste sentido, a reabertura da Universidade de 

Barcelona em 1837 coincidiu com o reaparecimento do idioma catalão como 

língua literária. De acordo com Abrão (2007), pode-se dizer que a Renaixença 

buscou recuperar as idiossincrasias linguísticas e culturais da Catalunha, 

sobretudo por se apresentar como um movimento que representava a identidade 

política e cultural diferenciada dos catalães em relação ao restante da Espanha. 

Puhle (2015) também ressalta a importância da Renaixença para o nacionalismo 

catalão:  

 

O avanço do catalanismo deveu-se a alguns fatores, como: 
saturação cultural e organizacional devido aos efeitos da 
Renaixença, prosperidade econômica e modernização 
pela repercussão em larga escala da industrialização em 
partes relevantes da Catalunha desde 1860. (PUHLE, 
2015, p.15, tradução nossa)171 

 

A despeito de a Renaixença ter se apresentado, inicialmente, como um 

movimento mais cultural do que político, a retomada do catalão com língua 

                                                           
170 Es cierto que la Renaixença elaboró los mitos de los que más tarde se nutriría el nacionalismo 
catalán. 
171The breakthrough of the Catalanist movement was due to a characteristic constellation in which 
several factors came together: cultural and organizational saturation were due to the effects of 
the Renaixença, economic prosperity and modernization by the repercussions of full scale 
industrialization in relevants parts of Catalonia since 1860s. 
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literária provocava insatisfação na Corte espanhola, tanto que em janeiro de 

1867 foi publicada uma ordem real que proibia obras escritas exclusivamente em 

catalão, com a justificativa de que seu uso poderia reforçar o espírito autonômico 

dos catalães e, consequentemente, dificultaria a disseminação do uso do 

castelhano como língua nacional. De acordo com Dieckhoff (2000, p.72), esta 

política de Estado contribuiu para “a dissociação entre uma alta cultura 

castelhana, de que as elites da Catalunha tinham o domínio, e uma cultura 

popular catalã que se mantinha muito vivaz. Porém, ela não logrou atingir seu 

objetivo supremo: a homogeneização cultural”. Neste sentido, continua Abrão 

(2007): “a língua e a literatura, como signos de identificação nacional, 

colaboraram na configuração do que os nacionalistas catalães chamam de 

‘personalidade diferenciada’ da nação catalã”. (2007, p.112, tradução nossa)172  

A atonia no processo de nacionalização proposto pelo Estado espanhol 

foi também uma das causas do catalanismo. Segundo Carvalho (2016): 

O Estado espanhol enfrentava graves problemas políticos 
e econômicos que teriam reduzido sua capacidade de 
atuação e impedido a implementação de um processo de 
nacionalização efetivo, cujo melhor exemplo seria o que foi 
levado a cabo pelo Estado francês173 no final do século 

XIX. (CARVALHO, 2016, p.66). 

  

À vista desta situação, houve a conservação das várias identidades as 

quais permeavam o território espanhol e que, a partir do final do século XIX, se 

solidificaram, principalmente, nos nacionalismos catalão e basco. Esta 

fragilidade no processo de nacionalização da Espanha fica evidente quando se 

observa que até 1843, o país não tinha bandeira, um dos símbolos essenciais 

para cimentar a identidade nacional de um povo.174 Outro ponto importante se 

refere à relação entre o ensino e a igreja: grande parte dos colégios espanhóis 

                                                           
172 La lengua y la literatura, como signos de identificación nacional, colaboran en la configuración 
de lo que los nacionalistas catalanes llaman de ‘personalidad diferenciada’ de la nación catalana. 
173 Na França, a educação gratuita, obrigatória, laica e estatal, implementada em 1880, 
simbolizou o mais importante instrumento em seu processo de nacionalização. Outro fator 
fundamental para esta nacionalização foi o serviço militar obrigatório. 
174 Vale lembrar que em 1939, no início da Ditadura franquista, a bandeira espanhola foi 
modificada, tendo sido agregada a ela a imagem da Águia de São João, utilizada pelos reis 
católicos. Em 1981, novamente a bandeira foi remodelada, sendo retirada a Águia de São João 
e insertado o símbolo do Estado das Autonomias, mas centralizado pela monarquia espanhola, 
representada pela coroa acima do ícone. 
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eram católicos. Para Carvalho (2016), estes colégios tencionavam formar 

católicos e não espanhóis, fato que se comprova pelo ensino de orientação 

antinacional disseminado pela igreja.  

Ao final do século XIX, mais de 60% dos espanhóis eram analfabetos e a 

maioria dos alfabetizados havia se formado em colégios católicos. Importante 

ressaltar que nos países europeus que tinham bons índices de alfabetização, 

fortaleceu-se o nacionalismo promovido pelo Estado, já que o ensino de mesma 

língua e mesma história permitia que estes Estados fossem mais homogêneos. 

Já em países com altos índices de analfabetismo, houve maior incidência de 

manutenção de línguas não oficiais e a perpetuação de culturas consideradas 

autóctones. Neste sentido, assevera Guibernau (1997):  

 

Esse era o caso de Catalunha e País basco, devido à 
pobreza e falta de desenvolvimento do estado espanhol, 
as culturas minoritárias não estavam ameaçadas da 
mesma forma que na França, onde o Estado prosseguia 
num bem-sucedido sistema de instrução que levava ao 
declínio das diferenças entre as regiões e à generalização 
do francês como língua do país. (GUIBERNAU, 1997, 
p.79) 

 

 

Ao final do século XIX, a derrota espanhola para os Estados Unidos na 

Guerra Hispano-americana175, além da perda de todas as colônias na América, 

representaram um golpe à estrutura do Estado espanhol, ainda mais em um 

contexto em que as principais potências europeias buscavam ampliar os seus 

domínios. Muitos catalanistas afirmavam que a não concessão de mais 

autonomia a Cuba teria sido a principal causa para que os caribenhos 

organizassem uma insurreição independentista, fato que também poderia 

ocorrer com a Catalunha, ainda que fossem mais autonomistas.  

Neste período, a questão da nacionalidade passou a ser discutida de 

forma mais incisiva, já que se questionava a ideia de uma única nação 

espanhola. Não obstante, as lutas estavam vinculadas a mais autonomia política, 

                                                           
175 Ao final da guerra, é assinado o Tratado de Paris, negociado em condições favoráveis para 
os Estados Unidos, que permitiu o controle temporário americano sobre Cuba, e cedeu por tempo 
indeterminado a autoridade colonial sobre Porto Rico, Guam e as ilhas das Filipinas da Espanha. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guam
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
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além de ansiar mais proteção espanhola à indústria catalã. De acordo com Abrão 

(2007), os catalanistas, assim como os nacionalistas bascos e galegos, 

defendiam um estado espanhol que se baseasse em “um pacto federativo 

livremente estabelecido entre todas as nações da Espanha, a fim de constituir 

os ‘Estados Unidos da Ibéria’.” (ABRÃO, 2007, p.161, tradução nossa).176 

Em 1901, cria-se a Lliga Regionalista, sob a liderança de Enric Prat de la 

Riba e Francesc Cambó. Segundo Balcells (2004), “o partido não tinha em seu 

nome os termos ‘nacionalista’, nem ‘nacional’, para não alarmar o poder central, 

tampouco assustar o eleitorado conservador catalão que se queria captar” 

(BALCELLS, 2004, p.71, tradução nossa).177  

Ainda assim, pode-se dizer que o grupo tinha ideais nacionalistas, mas 

não independentistas. A Lliga venceu em Barcelona as eleições parlamentares 

subsequentes e teve participação fundamental na ideia de que a Catalunha 

deveria se afirmar como entidade nacional e, ao mesmo tempo, liderar a 

consolidação de um império pan-hispânico. Consoante a isto, afirma Álvarez 

Junco (2016): “os catalães não aspiravam a um Estado independente, não 

queriam ser uma Bélgica, mas um Estado próprio que tivesse um papel dirigente 

dentro de uma Ibéria ou Hispânia mais ampla, convertida em um conglomerado 

imperial” (ÁLVAREZ JUNCO, 2016, p.226, tradução nossa)178. 

Em 1914, foi criada a Mancomunitat Catalã, órgão que agregava as quatro 

províncias catalãs. Inicialmente foi presidida por Prat de la Riba, e seu objetivo 

principal era o de avigorar a identidade nacional catalã, além de almejar 

melhorias na área de infraestrutura regional, tais como portos, trens, telefonia 

etc.  

Prat de la Riba era contra o separatismo, considerado impróprio naquele 

momento, já que apesar da debilidade do Estado-nação espanhol tanto no 

âmbito material, como simbólico, era imprescindível à Catalunha manter seu 

                                                           
176 (El catalanismo) defendía un Estado que debería basarse en un pacto federativo libremente 
establecido entre todas las naciones de España, a fin de constituir los “Estados Unidos de Iberia”. 
177 El nuevo partido significativamente no tenía en su nombre los términos “nacionalista” ni 
“nacional”. Eso se debía tanto al deseo de no alarmar al poder central como al de no asustar al 
electorado conservador catalán que quería captar. 
178 No aspiraban a un Estado independiente, no querían ser una Bélgica, sino un Estado propio 
que tuviera un papel dirigente dentro de una Iberia o Hispania más amplia, convertida en un 
conglomerado imperial. 
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efetivo mercado interno na Espanha, principalmente com perda dos mercados 

coloniais ao final do século XIX em função da derrota na Guerra Hispano-

americana. Segundo Núñez Seixas (2004), “o catalanismo conservador optou 

por sustentar o sistema e frear a dinâmica de radicalização social, em troca da 

promessa de concessão da autonomia para a Catalunha e de regeneração das 

estruturas do Estado179” (NÚÑEZ SEIXAS, 2004, p.157, tradução nossa). 

Durante o período de existência da Mancomunitat, ainda que o catalão 

não tivesse se tornado uma língua co-oficial na Espanha, esta língua se 

transformou em idioma público e administrativo na região. O catalão foi unificado, 

suprimindo variedades dialetais e foi fixada sua gramática e vocabulário, com 

intuito de diferenciá-lo substancialmente da língua castelhana. De acordo com 

Balcells (2004): 

  

A normatização da língua catalã escrita, impulsionada pela 
Mancomunitat, teve grande importância; a padronização 
linguística permitiu superar o estreito círculo de uma língua 
puramente poética, transformá-la em um idioma comercial 
e técnico manejável, e estimular a formação de um 
mercado cultural que abarcasse toda Catalunha. 

(BALCELLS, 2004, p.106, tradução nossa).180 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), cerca de 12 mil catalães 

lutaram pela Legião Estrangeira181 nos Bálcãs. Por esta razão, associada ao 

direito à autodeterminação dos povos (apontado pelo presidente norte-

americano Woodrow Wilson182 ao final da Guerra), os nacionalistas catalães 

                                                           
179 El catalanismo conservador optó por apuntalar el sistema y frenar la dinámica de 
radicalización social a cambio de la promesa de concesión de la autonomía para Cataluña y de 
regeneración de las estructuras del Estado. 
180 La normativización de la lengua catalana escrita, impulsada por la Mancomunitat, tuvo gran 
importancia; la estandarización lingüística permitió superar el estrecho círculo de una lengua 
puramente poética, convertirla en un idioma comercial y técnico manejable, y estimular la 
formación de un mercado cultural que abarcase toda Cataluña. 
181 A Legião Estrangeira Francesa é uma unidade militar da França, criada no século XIX. Sua 
função sempre foi a de defender os interesses da França junto às suas colônias na África, 
no Oceano Pacífico, na América do Sul e no Caribe. 
182 O presidente americano Woodrow Wilson (1913-1921) foi um importante personagem no 
processo de paz pós-Primeira Guerra Mundial. Ele redigiu 14 pontos que determinou as diretrizes 
para a paz e foi o embrião da Liga das Nações. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/França
https://pt.wikipedia.org/wiki/Século_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/África
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacífico
https://pt.wikipedia.org/wiki/América_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
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acreditavam que a vitória dos Aliados183 influenciaria favoravelmente no acesso 

da Catalunha à autonomia quando se reestruturasse o mapa da Europa, de 

acordo com os direitos das nacionalidades oprimidas. Ao final da guerra, os 

franceses não apoiaram a autonomia catalã; neste contexto, surge um 

nacionalismo catalão de tendências separatistas, inspirado pelos nacionalistas 

irlandeses, que acederam independência em relação ao Reino Unido em 1921.  

Ao final da primeira década do século XX, robustece-se a ideia de que a 

Catalunha não era apenas uma região espanhola, mas uma nação integrada à 

força à Espanha, entendida como um Estado artificial. De acordo com Álvarez 

Junco (2016), “começou-se a abandonar o projeto das elites barcelonesas 

anteriores de conquistar e reformar o Estado espanhol, a favor da criação de um 

Estado próprio”. (ÁLVAREZ JUNCO, 2016, p.227, tradução nossa). 184  

Atrelada a esta ideia, surgiu em 1919 a primeira organização 

independentista na Catalunha: a Federació Democràtica Nacionalista, presidida 

por Francesc Macià. Este movimento gerido por Macià espelhava a insatisfação 

de lideranças nacionalistas catalãs contra o catalanismo conservador apregoado 

pela Lliga Regionalista, já que ela não havia conseguido autonomia para a 

Catalunha. 

Na década de 1920, em função da ditadura comandada pelo General 

Primo de Rivera, o movimento nacionalista catalão arrefeceu, à vista das 

pressões do governo espanhol em obstaculizar a existência de um poder 

regional na Catalunha, ação que culminaria com a extinção da Mancomunitat em 

1925. A Ditadura de Primo de Rivera  foi o regime político que governou 

a Espanha desde o golpe de Estado do capitão-general da Catalunha, Miguel 

Primo de Rivera, entre 1923 e 1930. O golpe ocorreu dias após os setores mais 

radicais do nacionalismo catalão, basco e galego terem assinado um pacto de 

colaboração mútua com o objetivo de alcançar a autodeterminação. Segundo 

Núñez Seixas (2004), neste período 

 

                                                           
183 Os Aliados, no contexto da Primeira Guerra Mundial, foram o conjunto de países que lutaram 
contra Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária. França, Rússia e Grã-Bretanha 
entraram na Primeira Guerra Mundial em 1914, como resultado da Tríplice Entente.  
184 Se empezó abandonar el proyecto de las élites barcelonesas anteriores de conquistar y 
reformar el Estado español, en favor de la creación de un propio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_político
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitão-general
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tríplice_Entente
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[...] foi proibido o uso oficial de idiomas diferentes do 
castelhano e a presença da bandeira catalã em edifícios 
públicos. Igualmente foi proibido o ensino de cultura, 
idioma e história catalães nas escolas e o clero foi obrigado 

a usar nas pregações unicamente o castelhano. (NÚÑEZ 
SEIXAS, 2004, p.160, tradução nossa).185  

 

Em decorrência da quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 e seus 

efeitos sobre a economia espanhola, além da falta de unidade política no país, a 

ditadura Primo de Rivera acabou em 1930, dando origem à II República 

Espanhola. De acordo com Núñez Seixas (2004), este período ditatorial falhou 

pois, por usar de autoritarismo para combater as forças nacionalistas, acabou 

por gerar um efeito contrário por duas razões: i) ainda que tivesse que passar 

por uma censura prévia, a ditadura autorizava a publicação de livros e revistas 

em idiomas regionais, fato que se transformou em resistência social passiva; ii) 

em função do exílio de importantes políticos nacionalistas, estes passaram a 

desenvolver estratégias de resistência cultural e agitação protodiplomática no 

exterior, especialmente em torno à Liga das Nações.  

É necessário sobrelevar que enquanto a paradiplomacia se define como 

todas as relações internacionais realizadas por entes subnacionais, regionais ou 

locais, cujo objetivo é defender os interesses de um determinado lugar ou região, 

trabalhando de forma paralela a diplomacia oficial ou estatal, a protodiplomacia 

seria toda atividade realizada por um ente subnacional que substitui ou que 

usurpa as atribuições inerentes ao Estado e ao poder central, havendo algumas 

regiões que foram duramente criticadas por existirem suspeitas quanto à 

legalidade de suas atividades internacionais. 

Em 1931, após obstar às emendas federalistas, o Parlamento espanhol 

aprovou uma nova Constituição, na qual se reconhecia apenas uma nação no 

país: a espanhola. A proclamação da Segunda República fez com que 

ressurgisse o debate sobre a estrutura territorial do país. A Constituição 

determinou a Espanha como um Estado “integral” e reconheceu o direito 

à autonomia de suas regiões. As províncias e municípios seriam unidades 

                                                           
185 Se prohibió desde finales de septiembre de 1923 el uso oficial de idiomas diferentes del 
castellano y la presencia de la bandera catalana en edificios públicos. Igualmente fue prohibida 
la enseñanza de cultura, idioma e historia catalanes en las escuelas y el clero fue conminado a 
usar en la prédica únicamente el castellano. 
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administrativas de um Estado centralizado e as regiões poderiam ter um regime 

de autonomia, a qual poderia ser composta pela junção de uma ou mais 

províncias lindeiras, com aspectos comuns no que tange à história, economia, 

cultura etc. 

Na Catalunha, voltou a existir uma Generalitat, comandada pela Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), liderada por Francesc Macià. Neste período, 

foi elaborado um projeto de Estatuto186, ratificado pela Espanha em 1932, que 

transformava a Catalunha em uma região autônoma dentro do Estado espanhol. 

De acordo com Carvalho (2016):  

Houve alterações em relação ao projeto original, como, por 
exemplo, o fato de a Catalunha passar a ser definida como 
uma “região autônoma” e não como um “Estado 
autônomo”; e o desaparecimento da menção à soberania 
catalã. (CARVALHO, 2016, p. 94) 

 

A Generalitat passou a ter sua própria rede escolar, com ensino 

obrigatório de catalão. De acordo com Balcells (2004), o Estatuto de 1932 não 

foi outorgado pela vontade dos catalães, mas pela vontade das Cortes 

espanholas, onde os catalães eram uma minoria. Garantia-se a co-oficialidade 

da língua catalã, pois também foi mantido o ensino de castelhano nas escolas. 

Passou a corresponder exclusivamente à Generalitat a legislação em matéria de 

direito civil catalão, administração local e regime administrativo interno, além de 

obras públicas. 

Além das políticas de reforma no sistema de ensino para aumentar o 

ensino em catalão, a Generalitat robusteceu a promoção da cultura e uma 

reinterpretação da história da região. Para Castells (2010), o atendimento das 

exigências nacionalistas da Catalunha e do País Basco por parte da República 

Espanhola foi uma das mais importantes causas da insurreição militar que 

culminou com a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. O Estatuto autonômico 

de 1932 foi invalidado em 1938. 

                                                           
186 O Estatuto de Nuria foi uma lei espanhola aprovada em 1932 que outorgava à Catalunha um 
Estatuto de Autonomia, que lhe permitia ter um governo e um parlamento próprios e exercer 
determinadas competências. 
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No período de guerra, os espanhóis passaram a agir com contundência 

para enfraquecer a autonomia da Catalunha e a liquidar o separatismo. Havia 

uma visão de que o combate aos nacionalismos basco, catalão e galego deveria 

ser tão incisivo quanto o enfrentamento contra anarquistas e socialistas. Os 

franquistas advogavam a ideia de que a única nação existente no país era a 

espanhola, a qual seria representada por um Estado centralizado. Por outro lado, 

os republicanos sustentavam que a Espanha era um Estado plurinacional; por 

esta razão, era adequado que houvesse um processo de descentralização que 

assentisse a existência de nações historicamente construídas e que contavam 

com autonomia política e cultural. Tornava-se evidente uma das dicotomias que 

permearia todo o conflito: o centralismo espanhol contra as aspirações bascas e 

catalãs. 

Durante a Guerra Civil, os nacionalismos conseguiram alcance 

internacional devido à luta antifranquista e ao combate ao nazismo. A ditadura 

Franco (1939-1975) deixou os movimentos nacionalistas, de forma geral, 

debilitados, devido à grande repressão exercida contra toda manifestação de 

identidades alternativas. O regime tentou apagá-los da esfera pública, mas estes 

sobreviveram no âmbito privado e passaram a esferas que a ditadura não 

controlava facilmente, como a igreja, por exemplo. Só era possível manter 

bascos, galegos e catalães sob o centralismo uniformista com ditadura para 

todos os espanhóis. A repressão aos nacionalismos centrífugos e a censura às 

manifestações políticas e culturais foram a regra do Estado nacionalista 

espanhol durante todo o período da ditadura.  

Na Catalunha, foram proibidos os símbolos locais, tais como bandeira e 

hino. Na educação e nos meios de comunicação passou-se a utilizar o 

castelhano como língua oficial. Castells (2010) assevera que este período foi 

caracterizado pela eliminação deliberada de professores falantes de catalão das 

escolas. Por conseguinte, todas as forças políticas democráticas passaram a ser 

nacionalistas catalãs. Neste sentido, completa Carvalho (2016): 

A submissão política do catalanismo na esfera pública, no 
entanto, em momento no qual o simples fato de ser catalão 
levantava suspeitas, auxiliou a fomentar sentimento de 
solidariedade entre os catalães, que compartilhavam uma 
situação de perigo e pressão, fortalecendo a distinção 
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entre “nós” e “eles” (os castelhanos). (CARVALHO, 2016, 
97) 

 

O franquismo supunha que, conservando a língua catalã fora das rádios, 

da imprensa, das artes (cinema, televisão, teatro) e do ensino, lograria afastar a 

maior parte do povo catalão do renascimento de uma consciência nacional 

catalã. Para Balcells (2004), quando o franquismo teve de tolerar, com muitas 

restrições, as atividades culturais em língua catalã, a nova geração que 

sucederia àquela que havia feito a Guerra Civil era analfabeta em sua própria 

língua materna e, além disso, havia se acostumado a considerar a língua oficial 

como única língua de cultura, de maneira que o bilinguismo havia começado a 

se instalar até as camadas instruídas e havia recrudescido a degradação da 

língua oral. Completa o autor: “o desconhecimento do rico patrimônio cultural 

anterior a 1939 e a ignorância da própria história, marginalizada na escola, 

fizeram com que as gerações nascidas após a Guerra Civil tivessem que 

redescobri-los laboriosamente” (BALCELLS, 2004, p.203, tradução nossa)187.  

À medida que o franquismo tencionava fortalecer o sentimento nacional 

espanhol através do fomento da língua castelhana, na Catalunha ele era visto 

como negação a uma identidade cultural coletiva já existente, inclusive 

reconhecida por um breve período na Espanha quando houve a aprovação do 

Estatuto de 1932188. O governo franquista não se ateve apenas a nulificar as 

instituições da Catalunha relativamente autônomas, mas também a destruir todo 

signo de identidade coletiva diferenciada que existisse na região, principalmente 

a língua e a cultura. A esta marginalização sistemática da cultura na Catalunha, 

Abrão (2007) chama de uma tentativa de genocídio cultural.  

A igreja católica teve papel importante na proteção à identidade catalã, a 

despeito de existir uma ambivalência em suas posições, pois ao mesmo tempo 

que demonstrava apoio ao franquismo, defendia os direitos humanos. Neste 

sentido, assevera Balcells (2004): 

A catalanidade primeiro e o catalanismo depois tiveram de 
se refugiar ou de se recuperar a partir do catolicismo. Não 

                                                           
187 El desconocimiento del rico patrimonio cultural anterior a 1939 y la ignorancia de la propia 
historia, proscrita de la escuela, hicieron que las generaciones nacidas después de la Guerra 
Civil tuviesen que redescubrirlos laboriosamente. 
188 O Estatuto autonômico de 1932 foi invalidado em 1938. 
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se encontrava proteção alguma na hierarquia eclesiástica, 
identificada com o nacional-catolicismo e colaboradora 
com a descatalanização franquista, mas o catolicismo era 
o de menor tendência fascista entre todos os elementos 
legitimadores do franquismo e a  onipresença e potência 
da religião católica era tal que somente a partir dela era 
viável ir mais além dos reduzidos núcleos clandestinos e 
salvar os restos da identidade que o franquismo estava 
destruindo, já que se defendiam os direitos humanos 

(BALCELLS, 2004, p.188, tradução nossa)189.  

 

A intensificação das atividades nacionalistas basca e catalã ocorreu a 

partir da década de 1960. No que tange ao catalanismo, este recrudescimento 

se deveu a alguns fatores: i) a criação da carreira de Língua e Literatura catalãs 

na universidade em 1961; ii) da Lei de Imprensa, de 1966, que suprimia a 

censura prévia, mas que aplicava punições severas aos veículos de imprensa 

que não se autocensurassem; iii) as reformas do governo que fomentavam o 

crescimento econômico e que, por conseguinte, propiciaram maior abertura 

social nos anos finais do regime. À vista disso, houve um aumento expressivo 

das migrações nacionais e internacionais190 em direção à Catalunha, fato que 

fazia com que muitos destes migrantes passassem a incorporar a identidade 

catalã e, desta forma, fortificar a diferença entre Catalunha e Espanha; iv) e o 

fortalecimento da ideia, entre as elites políticas e intelectuais catalãs, de que a 

Catalunha era a única pátria dos catalães e Espanha era somente um Estado a 

que pertencia. Segundo Abrão (2007), as questões em torno à identidade, a falta 

de consciência nacional e a necessidade de reconstrução doutrinal do 

nacionalismo, tomaram o centro das reflexões desta elite política catalã, 

capitaneada por Jordi Pujol, que viria ser o político catalão mais importante das 

duas últimas décadas do século XX naquela região. 

 

                                                           
189 La catalanidad primero y el catalanismo después hubieron de refugiarse o de recuperarse 
desde el catolicismo. No se encontraba protección alguna en la jerarquía eclesiástica, 
identificada con el nacionalcatolicismo y colaboradora con la descatalanización franquista, pero 
el catolicismo era el menos fascistizante de los elementos legitimadores del franquismo y la 
omnipresencia y potencia de la religión católica era tal que sólo desde ella era viable ir más allá 
de los reducidos núcleos clandestinos y salvar los restos de la identidad que el franquismo estaba 
destruyendo, a la vez que se defendían los derechos humanos. 
190 De acordo com Balcells (2004), entre 1950 a 1975, a população catalã passou de pouco mais 
de 3,24 milhões de habitantes, para 5,66 milhões, sendo que 1,03 milhão era composto por 
espanhóis vindos de outras partes do país. 
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4.2. O fim do franquismo e a criação do Estado das Autonomias 

 

Após quase quatro décadas no poder, morreu em 1975, o general 

Francisco Franco. Associado a este fato, a questão nacional passou a ocupar o 

centro da discussão política da Espanha, uma vez que havia preocupação com 

os caminhos que a democracia tomaria naquele momento, o qual foi chamado 

de Transição. Com o retorno da monarquia ao país, o Rei Juan Carlos de Borbón 

y Borbón, designado como sucessor pelo ditador Franco, nomeou Adolfo Suárez 

como presidente do governo191 espanhol em 1976, atribuindo-lhe a incumbência 

de realizar uma Reforma Política no país, além de traçar uma nova Constituição. 

De acordo com Núnez Seixas (2004), os nacionalistas catalães participaram de 

maneira ativa na comissão constitucional que elaborou a Carta Magna de 1978, 

na qual se contemplou uma solução consocional para resolver a integração dos 

nacionalismos periféricos no Estado. 

Na Espanha coabitavam cidadãos que entendiam a centralização como 

melhor caminho para mitigar os sentimentos nacionais tão enraizados, como o 

basco e o catalão, enquanto estes dois últimos empunhavam a bandeira de 

maior descentralização no país. Neste sentido, afirma Núnez Seixas (2004), que 

os nacionalistas catalães e bascos pressionavam por um estado multinacional 

que garantisse seu autogoverno, em forma federal ou confederal. No país, 

também existiam regiões, como Andaluzia, Valência e Baleares que possuíam 

características culturais bastante particulares, embora com um sentimento 

nacional não tão arraigado em seu povo.  

A solução política encontrada para a questão nacional na Constituição de 

1978, foi o chamado Estado das Autonomias (popularmente conhecido como 

“Café para Todos192”), presente no título VIII da nova Carta Magna espanhola. O 

novo Estado teria uma estrutura descentralizada, com flexibilidade em sua 

organização territorial. O país seria composto por dezessete Comunidades 

Autônomas, que reagrupavam cinquenta províncias existentes. As Comunidades 

                                                           
191 Diferentemente de outros países que têm primeiro-ministro, a Espanha tem presidente de 
governo, cargo nomeado pelo Rei mediante o voto do Congresso dos Deputados. 
192 Esta expressão foi cunhada por Manuel Clavero, ministro do governo Adolfo Suárez, que 
realçava a opção tomada pelo governo em não sublinhar politicamente as diferenças culturais, 
identitárias e históricas que já existiam na Espanha. 
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foram divididas em dois grupos: as de “nacionalidades históricas”, que tinham 

Estatuto de Autonomia antes da Guerra Civil (Catalunha, País Basco e 

Galícia)193 e, de outro lado, as outras quatorze recém-criadas Comunidades. 

A Constituição Espanhola de 1978 formou a base de uma nova agenda 

que estabeleceu como as minorias nacionais deviam ser tratadas. Segundo 

Guibernau (1997), observa-se que a Constituição se esforçou por reconciliar a 

unidade dentro do território do Estado com uma grande proporção de autonomia 

política para as nações que ele contém, mas que enfrenta conflito e tensão. Para 

a autora, ou o Estado se torna um instrumento puramente administrativo, que 

coordene as políticas de suas diferentes nações ou ele deve cultivar a diferença 

dentro de certos limites, para que haja um equilíbrio entre a aceitação de sua 

estrutura por parte das minorias e o desestímulo a lutar por independência. À 

vista disso, completa Romão (2014):  

A Espanha reinventada na Constituição de 1978 foi uma 
proeza de engenharia semântica e consenso político, o 
que levou à difusão da ideia de que os diferentes mitos e 
imaginários do nacionalismo espanhol e dos 
nacionalismos subestatais poderiam chegar a coexistir. 
(ROMÃO, 2014, p.91). 

 

Para atender a estas diferenças e arrefecer as manifestações 

independentistas, todas as Comunidades passaram a ter autonomia política e 

legislativa, mas com níveis diferenciados de autogoverno. As maiores 

competências e reconhecimento simbólico corresponderiam às nacionalidades 

históricas. O Estado transferiu às Comunidades atribuições legislativas, 

executivas e administrativas em várias áreas: agricultura, pesca, transporte, 

cultura, educação, saúde, comércio e turismo. O sistema de arrecadação de 

impostos ficou sob comando do governo central, com exceção feita ao País 

Basco e Navarra.194 De acordo com Núnez Seixas (2004), “o Estado das 

Autonomias foi uma solução negociada, aceita pelos principais partidos 

                                                           
193 Enquanto a Catalunha teve seu Estatuto de Autonomia aprovado em 1932, Galícia e País 
Basco o tiveram em 1936. 
194 No texto da Constituição, respeitaram-se os direitos históricos e forais adquiridos pelos 
territórios basco e navarro; desta forma, foram mantidos seus sistemas fiscais e algumas normas 
próprias do direito privado. 
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nacionalistas periféricos como um primeiro passo em direção à consolidação do 

autogoverno”. (2004, p.367, tradução nossa).195  

Vale lembrar que o novo modelo de Estado manteve símbolos 

fundamentais ligados ao nacionalismo de Estado espanhol, tais como a 

permanência das cores da bandeira monárquica e franquista (vermelho e 

amarelo), a Marcha Real como hino nacional e a monarquia como forma de 

governo. 

Houve uma grande discussão conceitual em torno do nacionalismo, 

quando foi produzido o texto constitucional. Enquanto líderes que representavam 

os movimentos nacionalistas centrífugos ou periféricos almejavam ter suas 

identidades nacionais reconhecidas como nações, os nacionalistas espanhóis a 

rechaçavam com veemência, por compreenderam que isto poderia gerar um 

precedente ao princípio de autodeterminação, elemento incongruente à ideia de 

uma Espanha “uninacional”. Por conseguinte, reconheceu-se a Espanha como 

um Estado-nação único, mas com a existência de múltiplas nacionalidades.196  

Pode-se dizer que a Constituição de 1978 apresentava, pela primeira vez, 

ainda que timidamente, o reconhecimento do caráter plurinacional do Estado 

espanhol, ao reconhecer a existência destas diversas nacionalidades e regiões 

e por ter esboçado o Estado de Autonomias. Além disso, superava a organização 

estatal centralista imposta no país desde o século XVIII. Para Romão (2014), “a 

organização da Espanha como Estado autonômico foi um meio-termo entre o 

federalismo, defendido pela esquerda e pelas alas moderadas dos 

nacionalismos centrífugos, e o unitarismo, propugnado pelos nacionalistas 

espanhóis” (ROMÃO, 2014, p.93). Neste sentido, completa Camps (2016) que o 

Estado das Autonomias fica no meio do caminho do Estado federal; é a 

sobreposição do Estado unitário com uma descentralização regional. 

Diferentemente dos Estados federais clássicos, em que cada Estado 

federado elabora sua Constituição, há no sistema espanhol apenas a 

                                                           
195 El Estado de las Autonomías fue así una solución negociada, aceptada por los principales 
partidos nacionalistas periféricos como un primer paso hacia la consolidación del autogobierno. 
196 De acordo com o texto da Constituição, existe uma unidade indissolúvel da nação espanhola, 
pátria comum e indivisível de todos os espanhóis, e se reconhece e se garante o direito à 
autonomia das nacionalidades e regiões que a integram e a solidariedade entre todas. 
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Constituição espanhola e cada Comunidade tem seu próprio Estatuto de 

autonomia, elaborado pelo parlamento regional, mas que deve ser aprovado pelo 

legislativo espanhol. Além disso, enquanto nos sistemas federais tradicionais, a 

distribuição das competências é estabelecida pela própria Constituição, na 

Espanha, ela indica quais são as competências das Comunidades Autônomas, 

que podem ou não assumi-las. Por conseguinte, em algumas matérias, o Estado 

espanhol legisla para certas Comunidades, porém para outras não (dependendo 

da decisão da Comunidade em se responsabilizar por tal competência). 

A totalidade dos dezessete estatutos de autonomia se concretizou entre 

1979 e 1983, garantindo as especificidades constitucionais e legais para cada 

uma das Comunidades. A única exceção se refere a Ceuta e Melilla, cidades-

autônomas localizadas no norte da África e que tiveram seus Estatutos de 

autonomia aprovados apenas em 1995. 

A acomodação das nações minoritárias através de estatutos generalizou 

a concessão de autonomia a quase todas as províncias e agrupamentos de 

províncias que a pedissem (Café para Todos). A Constituição, de fato, permite 

tratamentos assimétricos, mas também ressimetrias. Segundo Nagel (2014), “as 

ressimetrias podem consistir em concessões compensatórias de autonomia com 

o fim de elevar quase todos ao mesmo nível de autonomia; também em 

recentralizações mediante leis orgânicas ou sentenças constitucionais” (NAGEL, 

2014, p.338, tradução nossa).197 Pode-se citar, como exemplo, o acordo feito em 

1992 entre PP e PSOE que tencionava promover a generalização do 

autogoverno ao conjunto dos territórios espanhóis, como objetivo de 

homogeneização, alcançando uma plena igualdade em competências e poderes 

das diversas Comunidades Autônomas até o ano 2000. Desta forma, cessariam 

os privilégios dados a algumas Comunidades, tais como Catalunha, País Basco 

e Galícia. Neste sentido, completa Romão (2014): 

Ao contrário do que se poderia esperar em relação a 
comunidades sem uma base histórica e cultural 
consistente, assiste-se a uma assimilação generalizada do 
novo sistema e a uma tentativa de acompanhar, em muitos 
aspectos, as exigências catalãs e bascas. Esta situação 

                                                           
197 Estos pueden consistir en concesiones compensatorias de autonomía con el fin de elevar a 
todos o casi todos al mismo nivel de autonomía; también en recentralizaciones mediante leyes 
orgánicas o sentencias del Constitucional. 
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vai gerar, rapidamente, um conjunto de novas realidades 
políticas regionais que serão fecundadas pelas respectivas 
sociedades, forjando identidades, com símbolos e 
instituições próprias, que acabam por ser incorporadas 
pela cidadania, apesar de não se beneficiarem do peso 
histórico nacional da Catalunha, do País Basco ou mesmo 

da Galícia. (ROMÃO, 2014, p.97).  

 

Com isso, o “Café para Todos” se transformou em um 

federalismo assimétrico, ou como afirma Núnez Seixas (2004), quando diz que 

o sistema atual é um federalismo imperfeito, sem os mecanismos de cooperação 

característicos do Estado alemão, por exemplo. Sobre o federalismo alemão e 

outros existentes na Europa, Camps (2016) afirma que existem dois tipos de 

federalismo: os que servem para unir nações (federalismo nacional) e os que 

servem para organizar internamente uma nação (federalismo regional). Entre os 

primeiros, a autora cita a Alemanha, pois não há no país “um Estado alsaciano, 

um Estado polonês nem um Estado lituano. O imperialismo teutônico mutilou 

todas as pátrias” (p.24, tradução nossa).198 Já entre os segundos, encontra-se a 

Suíça (Confederação Helvética), onde “não existe uma alma nem uma cultura 

suíça. Um pedaço da Suíça forma parte da Alemanha, outro da França e outro 

da Itália” (ibid).199 

Com relação à Catalunha, afirma-se que este modelo assimétrico causou 

uma distribuição de recursos bastante onerosa para algumas comunidades, 

entre elas, a catalã; além disso, há imprecisão com relação aos limites das 

competências estatais e autonômicas. Por fim, esta assimetria fica evidente na 

falta de uma identidade federal espanhola, compartilhada por todos, elemento 

que deveria ter sido superado, caso a Espanha tivesse caminhado habilmente 

em direção a um Estado federal. De acordo com Camps (2016): 

A construção de uma identidade federal remete ao núcleo 
do conflito espanhol: a permanente não articulação dos 
povos da Espanha, um problema endêmico da nação 
espanhola. Em outras palavras, uma consequência da 
debilidade persistente do Estado espanhol para construir 
uma unidade nacional e para conseguir a identificação 

                                                           
198 No hay en Alemania un Estado alsaciano, un Estado polonés ni un Estado lituano. El 
imperialismo teutónico ha mutilado todas las patrias. 
199 En la Confederación Helvética no existe un alma ni una cultura suiza. Un trozo de Suiza forma 
parte de Alemania, otro de Francia y otros de Italia. 
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nacional que outros países europeus consolidaram no 
século XIX.200 

 

 Pode-se asseverar que o processo de democratização territorial proposto 

pela Constituição de 1978 e o modelo de “Estado das Autonomias” também 

trouxe aspectos positivos para a (re)construção do novo estado espanhol. Madri 

passou a ser o centro econômico e político da Espanha, assim como recebeu a 

sede das principais empresas estrangeiras instaladas no país. Muitas das 

Comunidades Autônomas se beneficiaram da descentralização, já que foram 

criados novos órgãos de poder regionais responsáveis por atrair investimentos 

para suas respectivas Comunidades.  

Por fim, Catalunha, País Basco e Galícia, obtiveram formas políticas para 

disseminar e perpetuar suas identidades nacionais. Neste sentido, a organização 

territorial da Espanha em forma descentralizada suscitou um potencial não só de 

disseminação de identidades, mas também de geração de novas, uma vez que 

foi possível reconhecer que existem “grupos diferentes” dentro de uma Espanha 

que, mesmo intentando parecer coesa e unitária, é bastante heterogênea do 

ponto de vista cultural. Segundo Guibernau (2009), a democracia espanhola 

propulsou a eclosão ou consolidação de identidades duais – regionais e 

nacionais, ou seja, houve uma tentativa de transformar a identidade nacional 

espanhola pós-franquista em uma identidade democrática, embora se reforçasse 

na Constituição que só existia uma nação no país: a espanhola. 

 

4.2.1. A Catalunha 

 
Ainda na década de 1970, surge o movimento nacionalista moderado 

defendido pela Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), encabeçado por 

Jordi Pujol. Este movimento buscava a modernização da economia, a defesa da 

cultura catalã, a democratização espanhola e a incorporação de imigrantes ao 

movimento nacionalista. A CDC se juntou à Uniò Democràtica de Catalunya 

                                                           
200 La construcción de una identidad federal remite al núcleo del conflicto: la permanente no 
articulación de los pueblos de España, un problema endémico de la nación española. Mejor 
dicho, una consecuencia de la debilidad persistente del Estado español para construir una unidad 
nacional y para conseguir la identificación nacional que otros países europeos consolidaron en 
el siglo XIX. 
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(UDC), formando a coalizão partidária mais importante da região: o 

Convergència i Unió (CiU).  

Sob o comando de Jordi Pujol, a CiU presidiu a Generalitat da Catalunha 

de 1980 a 2003. Na década de 80, o governo Pujol popularizou ideias de 

ampliação das relações entre Madri e Catalunha e fomentou o catalão como a 

expressão fundamental do caráter nacional como idioma de todos os setores.201 

Além disso, lutava por mais autonomia nos gastos e advogava por uma Europa 

das Regiões. Importante mencionar que no Estatuto catalão de 1979, falava-se 

em identidade coletiva da Catalunha, além da defesa da Generalitat como figura 

mais representativa para defender os direitos fundamentais do povo catalão. 

Os nacionalistas catalães desta tendência mais moderada se 

caracterizaram por um pragmatismo que ansiava um maior grau de autogoverno 

catalão dentro do Estado espanhol e dentro do contexto de unificação europeia, 

por isso a CiU renunciou à independência e propôs o pleno desenvolvimento das 

potencialidades do sistema autonômico. A CiU, apesar de não descartar 

expressamente a independência, também não a propagava, ou melhor, a 

desestimulava, até em ocasiões a ridicularizando como uma ideia romântica 

(NAGEL, 2014). Conforme afirma Núñez Seixas (2004): 

O modelo de estado proposto pelos líderes da CiU se 
orienta em direção a uma não muito definida relação entre 
Catalunha e Espanha, que oscila entre o confederalismo, 
o modelo de soberania-associação quebequense e o 
federalismo assimétrico. (NÚNEZ SEIXAS, 2004, p.360, 

tradução nossa)202 

 

Ainda que decretasse a Catalunha como nação, Pujol era um defensor da 

unidade da Espanha, entendida por ele como um Estado plurinacional. Em 

contrapartida, em seus discursos, ele acentuava os conceitos de nacionalismo, 

identidade e história. Para ele, “o nacionalismo envolvia projeto de futuro comum, 

                                                           
201 Importante ressaltar que em 1978 se introduziu o ensino obrigatório de língua catalã nas 
escolas e foram acordadas as primeiras transferências de competências do estado à Generalitat. 
202 El modelo de estado predicado por los líderes de CiU se orienta hacia una no muy definida 
relación bilateral entre Cataluña y España que oscila entre el confederalismo, el modelo de 
soberanía-asociación quebequés o el federalismo asimétrico. 
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a ‘construção da Catalunha’ e a difusão de um ‘nacionalismo do bem-estar’, que 

exigia um país forte e competitivo”. (CARVALHO, 2016, p.104)  

Entre 1983 e 1998 foram aprovadas leis que reforçavam o uso do catalão 

no sistema educacional, judiciário e na administração pública, contribuindo para 

nacionalizar aqueles que falavam apenas o castelhano. Como as competências 

educacionais passaram para a Generalitat, o catalão se tornou a língua 

predominante nas instituições de ensino; além disso, havia cinco canais de 

televisão, emissoras de rádio e editora de revistas que passaram a prestigiar a 

cultura catalã.  

Havia uma ameaça à sobrevivência do catalão anterior à aprovação do 

Estatuto autonomista da Catalunha em função da grande quantidade de 

migrantes espanhóis que ali viviam (atraídos pela prosperidade econômica 

evidenciada na Catalunha) e pela escassez de estratégias para a divulgação do 

idioma (por isso, o pujolismo controlou os meios de comunicação, sobretudo com 

a criação do canal televisivo TV3, em 1983). Nas eleições catalãs de 1988, por 

exemplo, já se falava em reforma do Estatuto autonomista203, além de reforma 

da Constituição e inclusão do direito à autodeterminação.  

O pujolismo intentava integrar emigrados e imigrantes a partir da língua, 

dos costumes, dos valores, da participação cívica nos marcos simbólicos de sua 

nação, mas também ansiava a colaboração de seus concidadãos para a 

realização plena deste processo de integração. Os imigrantes seriam integrados 

na medida em que aprendessem o catalão. 

Outra idiossincrasia do pujolismo referia-se à defesa do princípio de 

solidariedade com as Comunidade Autônomas, ou seja, a transferência de 

recursos das regiões mais ricas para as mais pobres. Não obstante, para ele, 

era necessário que este repasse fosse limitado, uma vez que o montante de 

recursos que saia da Catalunha, mas não retornava a ela, era muito alto, 

ocasionando prejuízo à economia catalã e seu desenvolvimento. Até hoje, esta 

é uma das causas propugnadas pelo catalanismo: maior autonomia fiscal, como 

tem Navarra e o País Basco, por exemplo. 

                                                           
203 Neste caso, fala-se da reforma do Estatuto Catalão aprovado em referendo realizado em 07 
de agosto de 1979. 
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Jordi Pujol, neste período, afirmava que a Catalunha jamais havia 

reivindicado especificidade étnica e religiosa, nem insistia em questões 

territoriais. Para ele, a identidade catalã estava fundada em bases linguísticas e 

culturais e a continuidade da nação catalã dependia da capacidade de 

preservação do idioma catalão. A luta pela língua catalã é o que Castells (2010) 

chama de o último bastião do autocontrole, o reduto do significado identificável, 

uma vez que vivemos em um mundo submetido à ideologia da modernização e 

ao poder da mídia global; desta forma, a língua se torna a expressão direta da 

cultura, representa a reação contra uma suposta tentativa de homogeneização. 

Vale lembrar a importância que os Jogos Olímpicos de 1992, em 

Barcelona, tiveram para projetar a região para o mundo e para fortalecer a 

identidade deste povo que havia sido reprimida por décadas durante a Ditadura 

espanhola. 

De acordo com Burés-Grandío (2016), o governo nacionalista de Jordí 

Pujol pode ser dividido em três etapas: a primeira, entre 1980-1984, que se 

caracterizou pela construção e consolidação das instituições de autogoverno; a 

segunda, entre 1984-1992, conhecida como o Idade de Ouro do autonomismo; 

e a terceira, de 1992 a 2003, definida como a época de declive do autonomismo 

e o caminho à soberania. De acordo com a autora: 

 

Podem se interpretar os anos de mandato de Pujol como 
uma fase de transição durante a qual se reconstroem as 
bases sociais do movimento nacionalista, se edificam as 
novas instituições autonômicas e se assentam os 
fundamentos ideológicos e políticos em direção ao 
movimento soberanista que assumiria a seguinte geração 
de convergentes. (BURÉS-GRANDÍO, 2016, p.21, 
tradução nossa).204 

 

Durante os 23 anos de pujolismo205, pode-se dizer que houve uma 

nacionalização da sociedade catalã, por meio da disseminação do uso oficial do 

                                                           
204 Pueden interpretarse los años de mandato de Pujol como una fase de transición durante la 
cual se reconstruyen las bases sociales del movimiento nacionalista, se edifican las nuevas 
instituciones autonómicas y se sientan los fundamentos ideológicos y políticos hacia el 
movimiento soberanista que asumirá la siguiente generación de convergentes. 
205 Jordi Pujol obteve seis triunfos eleitorais em pouco mais de duas décadas. 
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catalão, do controle dos meios de comunicação, da criação de uma estrutura de 

funcionalismo público e de uma rede de instituições culturais nacionais 

(ÁLVAREZ JUNCO, 2016). 

 

4.3. A ascensão do nacionalismo catalão no século XXI 

  

Depois de mais de duas décadas sob o governo Jordi Pujol e a sua defesa 

de um nacionalismo moderado, convergente ao Estado das Autonomias, a 

Catalunha entrou em uma nova fase sob o comando de Pasqual Maragall206, do 

Partido Socialista da Catalunha (PSC): a de articular a elaboração de um novo 

Estatuto de Autonomia, com o objetivo de garantir as competências que já 

haviam sido transferidas para a Catalunha anteriormente, já que o governo 

espanhol de José María Aznar207 apresentava tendências mais centralizadoras 

que seus antecessores, além de reconhecer a nação catalã e permitir que 

houvesse um sistema fiscal no país que fosse mais justo. Somado às injustiças 

do sistema fiscal espanhol, os nacionalistas catalães também acusavam Madri 

de negligenciar a Catalunha, pois se recusava a priorizar investimentos que 

possibilitassem um desenvolvimento econômico ainda maior naquela 

Comunidade. Segundo Carvalho (2016, P.190), isto ficava latente no arranjo do 

sistema de transportes do país: “toda a estrutura de transportes da Espanha, por 

exemplo, segue uma filosofia radial a partir de Madri, o que favorece a capital 

em relação à Catalunha”. 

Em setembro de 2005, o Parlamento catalão aprovou com maioria de 90% 

de seus deputados (com exceção ao Partido Popular – PP), um texto que não 

reconhecia o direito à autodeterminação, mas sim o reconhecimento da 

existência de uma nação catalã, um novo sistema financeiro e alguns câmbios 

nas competências daquela Comunidade, conforme afirma Blank (2015): o 

Estatuto “promove o status político assim como a identidade cultural e nacional 

da Catalunha como uma diferente nação dentro do estado espanhol” (BLANK, 

                                                           
206 Pasqual Maragall foi prefeito de Barcelona de 1982 a 1997 e presidente da Generalitat da 
Catalunha de 2003 a 2006. 
207 José María Aznar, do Partido Popular (PP), foi presidente do governo da Espanha de 1996 a 
2004. 
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2015, p.58, tradução nossa).208 Importante ressaltar que este texto já havia sido 

aprovado pelo povo catalão em referendo realizado em junho do mesmo ano. 

Não obstante, apenas em junho de 2010 o Tribunal Constitucional 

espanhol aprovou o Estatuto, mas com ressalvas. No total, o Tribunal vetou 

catorze artigos, anulando algumas pretensões da Generalitat, tais como: ter a 

língua catalã como idioma preferencial na Administração pública e ensino, 

amplificar as competências fiscais da Comunidade Autônoma, criar um poder 

Judiciário autônomo etc. De acordo com Burés-Grandío (2016): 

 

Se o objetivo do Estatuto era conseguir o encaixe definitivo 
da Catalunha dentro da Espanha, reconhecendo a nação 
catalã, aumentando as competências educativas e 
culturais e o financiamento autonômico e em 
infraestruturas, boa parte destes objetivos não chegaram 
a ser bem-sucedidos, sendo anulados pelo Tribunal 
Constitucional depois de recurso de inconstitucionalidade 
interposto pelo Partido Popular em 2006. (BURÉS-
GRANDIO, 2016, p.51, tradução nossa).209 

  

 A decisão que o Tribunal emitiu em 2010 pode ser considerada como um 

dos marcos de ruptura das relações entre os governos catalão e espanhol. O 

nacionalismo catalão, que desde suas origens no século XIX havia se 

manifestado como defesa do regionalismo, autonomia ou federalismo, e disposto 

a intervir na política espanhola para modernizar o país, a partir de 2010, foi 

direcionado à independência. “Durante o governo de Jordí Pujol, a autonomia 

havia sido exibida como alternativa à independência, propugnando uma Europa 

das Regiões, que substituiria os Estados” (NAGEL, 2015, p.201, tradução 

nossa)210.  

                                                           
208 The reform statute sought to promote the political status as well as the national and cultural 
identity of Catalonia as a distinct nation within the Spanish state. 
209 Si el objetivo del Estatut era lograr el encaje definitivo de Cataluña dentro de España, bien 
reconociendo la nación catalana, aumentando las competencia educativas y culturales y la 
financiación autonómica y en infraestructuras, buena parte de estos objetivos no llegaron a buen 
puerto, siendo anulados por el Tribunal Constitucional tras el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Partido Popular en 2006 
210 Durante los largos años del gobierno de Jordí Pujol, el autonomismo había sido presentado 
como alternativa a la independencia, abogando por una Europa de las Regiones, que sustituyera 
la de los Estados. 
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Ainda que o governo espanhol de José Luis Rodríguez Zapatero211, do 

Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), agisse em direção a dar mais 

autonomia à Catalunha, a decisão do Tribunal Constitucional em 2010, foi crucial 

para esta mudança de rumos do nacionalismo catalão.  “O crescimento do 

independentismo coincide com o processo estatutário entre 2003 e 2010 que, 

segundo a percepção de muitos catalães, que desejavam mais autonomia e 

reconhecimento nacional, terminou em fracasso”212 (ibid). E complementa o 

autor (2014, p.343, tradução nossa), que “o crescimento da independência se 

iniciou antes que a crise financeira afetasse fortemente os lares de espanhóis e 

catalães”.213 

Entre 2009 e 2011 foi organizada uma série de consultas populares sobre 

a independência em metade dos municípios catalães, sendo que a primeira delas 

ocorreu em 2009, em Arenys de Munt, uma cidade com cerca de 8.000 

habitantes, e cujo resultado foi de aproximadamente 90% a favor da 

independência da Catalunha. 

Entre 2007 e 2011, foram realizados quatro referendos não oficiais. Estas 

consultas foram organizadas sem apoio institucional e apenas tinham aspecto 

consultivo. Na consulta popular de 2010, havia duas perguntas: Você quer que 

a Catalunha se torne um Estado? Se a resposta fosse afirmativa, viria uma 

segunda questão: Você quer que este Estado seja independente? Apenas 

podiam participar da consulta os cidadãos catalães, cidadãos europeus com 

mais de um ano vivendo na Catalunha e pessoas de outros países que 

comprovassem residência na Catalunha por um período de três anos 

precedendo a data da consulta. 

Em 2010, a CiU voltou à presidência da Generalitat através de Artur Mas 

(o qual ficou no cargo até 2016). Um dos temas escudados pela CiU durante a 

campanha eleitoral era o chamado “direito a decidir”, principio que propunha 

caminhos para conseguir o autogoverno e a autonomia catalã, centrando-se, 

                                                           
211 José Luiz Rodríguez Zapatero, do PSOE, foi presidente do governo da Espanha entre 2004 
e 2011. 
212 El crecimiento del independentismo coincide con el proceso estatutario entre 2003 y 2010 
que, según la percepción de muchos catalanes, que deseaban más autonomía y reconocimiento 
nacional, terminó en fracaso. 
213 El crecimiento del independentismo se inició algo antes que la crisis financiera azotase 
fuertemente a los hogares de españoles y catalanes. 
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principalmente, no aspecto econômico; ou seja, almejava um modelo próprio de 

arrecadação de impostos, semelhante ao que ocorre com o País Basco. Neste 

sentido, completa Romão (2014): 

Um Estado descentralizado, como o Estado autonômico 
espanhol, constitui uma máquina burocrática muito 
complexa, em que a cobrança coercitiva de receita 
(impostos) não é obrigatoriamente monopólio absoluto da 
administração central, podendo também ser exercida 
pelos níveis autonômico e municipal. [...] O caso espanhol 
é particularmente complexo, em virtude da existência de 
dois regimes fiscais (geral e foral) conformadora da 
principal assimetria formal e material do sistema 
autonômico deste país e grande linha divisória entre as 
duas autonomias com especificidades identitárias mais 
fortes: o País Basco e a Catalunha (ROMÃO, 2014, p. 
204). 

 

 

Além disso, a CiU tinha um discurso que, apesar de não ser explicitamente 

independentista, defendia a criação de uma lei de consultas populares que não 

dependesse da autorização do Estado espanhol. Falava-se em um pacto de 

Estado que reconhecesse a singularidade nacional catalã, aumento do poder 

político e soberania da Catalunha, com aumento das competências das 

Generalitat e autonomia financeira do governo catalão.  

Ainda que os discursos da CiU fossem parecidos aos da época do 

pujolismo, principalmente no que tange às questões identitárias (língua, defesa 

das tradições, autonomismo etc), pode-se identificar um realce ao aspecto 

econômico levantado por Artur Mas, em 2010, circunstância plausível dado o 

contexto de crise econômica que enfrentava a Espanha e outros países 

europeus à época. De acordo com Burés-Grandío (2016), enquanto o 

nacionalismo defendido por Jordí Pujol estava alicerçado na defesa da língua e 

cultura catalãs, a evolução do discurso da CiU neste século passou a “tocar” na 

questão independentista, principalmente a partir de 2012, calcando-se em 

elementos econômicos e, sobretudo, demarcou uma posição de oposição ao 

governo central espanhol (por exemplo, quando defende a possibilidade da 

criação de consultas populares sem a anuência obrigatória de Madri).  

De acordo com Carvalho (2016, p.135), pouco mais de um ano após sua 

eleição, Artur Mas passou a sustentar que “a Catalunha deveria traçar um novo 
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caminho e poderia perfeitamente ser um Estado soberano dentro da União 

Europeia”. No Diada214 de 2012, reuniram-se cerca de 1,5 milhão de pessoas em 

Barcelona, as quais advogavam pela independência da Catalunha, bradando o 

slogan: “Catalunha: um novo Estado da Europa”. Fortalecia a ideia catalã de 

independência na Europa e dentro da União Europeia (e não fora dela). 

Indubitavelmente, a maior autonomia fiscal da Catalunha carrega uma 

dimensão simbólica, uma vez que robustece a ideia de “diferenciação” entre ela 

e as outras Comunidades, mormente pelo fato de ser a área mais rica do país 

(em 2016, registrou um produto interno bruto de 211.9 bilhões de euros, 

enquanto Madri assinalou 210.8 bilhões de euros), assim como encaminharia o 

processo de independência. Também apresenta um aspecto prático: se as 

Comunidades Autônomas são responsáveis por boa parte dos serviços públicos, 

a maior autonomia fiscal geraria maior equilíbrio entre receitas e despesas e, por 

conseguinte, uma melhor oferta destes serviços ao povo catalão já que menos 

impostos de lá seriam drenados pelo governo espanhol e redirecionados a outras 

Comunidades. Por fim, o fato de Navarra e País Basco terem um regime fiscal 

diferenciado (foral) tem evidenciado uma evolução destas Comunidades sob o 

ponto de vista econômico (em 2016, o PIB per capita do País Basco foi o 

segundo do país – 31.805 euros, o de Navarra foi o terceiro – 29.807 euros e o 

da Catalunha foi o quarto – 28.590 euros. O primeiro lugar ficou com Madri – 

32.723 euros).215 (ver figura 11) 

                                                           
214 O Dia Nacional da Catalunha (em catalão Diada Nacional de Catalunya) é uma festa 
nacional da Catalunha que se comemora anualmente recordando a resistência catalã durante 
o Cerco de Barcelona, terminado a 11 de setembro de 1714. 
215 Dados retirados de www.datosmacro.com. Acesso em 11 de agosto de 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_catalã
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerco_de_Barcelona
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1714
http://www.datosmacro.com/
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Em janeiro de 2013, foi aprovada pelo recém-eleito parlamento catalão216, 

a “Declaração de Soberania e do Direito a Decidir do Povo da Catalunha”, que 

identificava o povo da Catalunha como sujeito político e jurídico soberano. 

Ademais, preconizava o diálogo com o Estado espanhol e a União Europeia no 

que tange ao exercício do direito a decidir (não se falava abertamente em criação 

de um Estado próprio catalão).  

Apesar de o Tribunal Constitucional espanhol ter suspendido a 

Declaração de Soberania em março de 2013, o Parlamento catalão iniciou um 

diálogo com o governo espanhol intentando ensejar a realização de um 

referendo soberanista. Em junho do mesmo ano, foi lançado o Pacto Nacional 

                                                           
216 Nas eleições parlamentares de novembro de 2012, a CiU teve uma perda do número de 
deputados (de 62 para 50). Para ter maioria no parlamento, fez uma aliança com a ERC 
(Esquerra Republicana de Catalunya), partido independentista, que havia elegido 21 deputados. 
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pelo Direito a Decidir, o qual solicitava a Madri a autorização para a consumação 

da consulta aos cidadãos catalães sobre a independência (neste caso, passou-

se a utilizar claramente o termo independência). Como já se imaginava, o 

governo de Mariano Rajoy217, de tendências bastante centralizadoras, afirmou 

que aceitaria dialogar, desde que fossem respeitadas as instituições e o marco 

jurídico do país. De acordo com Álvarez-Junco (2016): 

A partir de então, o processo soberanista ou 
independentista dominou a vida política catalã, ainda que 
existissem problemas graves como corrupção ou 
dificuldades econômicas. Desde 2013, a relação com o 
resto da Espanha se deteriorou seriamente e na sociedade 
catalã se produziu uma profunda divisão interna. 

(ÁLVAREZ JUNCO, 2016, p.233, tradução nossa).218 

 

É importante salientar que o “Direito a Decidir” é um princípio político, de 

âmbito internacional, mas que possui aplicações limitadas. Segundo López 

(2015), “o direito a decidir pode resultar em opiniões e até em ações políticas, 

mas para se tornar um direito com base legal, ele deve passar por um processo 

de concretização que, vigorosamente, também tem que concordar com sua 

limitação” (LÓPEZ, 2015, p.37, tradução nossa). 219 

 Tem-se como exemplo de execução do “Direito a Decidir”, o 

reconhecimento da declaração de Independência de Kosovo, feito pela Corte 

Internacional de Justiça em julho de 2010. De acordo com Nagel (2015), “o direito 

a decidir não aparece em nenhum texto legal internacional, ainda que a opinião 

do Tribunal Internacional de Haia sobre a declaração de independência de 

Kosovo de 2008 (como ‘alegal’, e não ‘ilegal’) se aproxime” (NAGEL, 2015, 

p.212, tradução nossa).220  

                                                           
217 Mariano Rajoy, do Partido Popular (PP), é o atual presidente do governo da Espanha. Foi 
empossado em 2011. 
218 A partir de entonces, el proceso soberanista o independentista ha dominado la vida política 
catalana, pese a existir problemas tan graves como la corrupción o los recortes económicos. En 
los últimos tres años, la relación con el resto de España se ha deteriorado seriamente y en la 
sociedad catalana se ha producido una profunda división interna. 
219 The right to decide can lead opinion and even political action, but in order to become a right 
with legal ground it must go through a process of concretization that, forcefully, also has to go 
along with its limitation. 
220 El derecho a decidir no lo recoge ningún texto legal internacional, aunque quizás la opinión 
tel Tribunal Internacional de La Haya sobre la declaración de independencia del Kosovo de 2008 
(como ‘alegal’, y no ‘ilegal’) se acerque. 
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Deve-se reforçar que a Corte realçou, em seu parecer, a questão do 

princípio de integridade territorial contido na Carta das Nações Unidas e que ele 

se aplica entre Estados e não dentro dos Estados, ou seja, a Carta não aborda 

claramente a questão das secessões. Segundo López (2015): 

  

A Corte recorda que, quando as Nações Unidas se 
posicionaram contra algumas declarações unilaterais de 
independência no passado (Rodésia do Sul, Chipre do 
Norte e República Srpska), não o fizeram porque alguma 
lei internacionalmente reconhecida tenha sido violada, 

mas porque houve uso ilegal de força. (LÓPEZ, 2015 
p.38, tradução nossa)221 

 

 

 Com relação à autodeterminação, este princípio vem sendo defendido 

pelos catalães desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando a ERC, partido 

de Francesc Macià, demandou este direito se baseando no fato de que a 

Espanha poderia ser considerada um império em vias de descolonização. 

(LÓPEZ, 2015).  

Em 1918, o movimento independentista catalão enviou uma carta ao 

presidente Woodrow Wilson explicando a situação catalã, mas sua resposta foi 

a de que este era um assunto de nível doméstico. Curiosamente, quando Hillary 

Clinton era secretária de Estado dos EUA, em visita oficial à Europa, lhe foi 

questionada sua posição sobre as requisições de independência da Catalunha 

e da Escócia; prontamente, ela respondeu, similarmente a Wilson, que não 

interferiria em assuntos domésticos de nenhum país europeu222(ibid).  

 Os independentistas catalães utilizam o princípio da autodeterminação, 

ainda que a Catalunha não tenha sido colonizada, porque entendem que houve 

uma relação colonial223 entre Espanha e Catalunha, isto é, um território que 

                                                           
221 The Court recalls that, when de UN has come out against some unilateral declarations of 
independence in the past (Southern Rhodesia, Northern Cyprus and the Republika Srpska), it 
has done so not because any internationally recognized law was violated, but because of the 
accompanying unlawful use of force. 
222 When US Secretary of State Hillary Clinton was asked during a visit to the European Union 
Headquarters about the US position on the demands for independence in Scotland and Catalonia, 
she answered that she was not going to interfere in the internal affairs of any European country. 
223 Este termo “colonização interna” se refere a situações de desigualdades econômicas dentro 
de um Estado e também a tratamentos culturais distintos. 
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sofreu, historicamente, um tratamento injusto e sempre teve uma relação 

conflitiva com seu Estado. Além disso, há aqueles que se apropriam da questão 

da autodeterminação quando advogam por mais autonomia dentro do Estado 

espanhol (autodeterminação interna) e outros que argumentam a favor da 

secessão (autodeterminação externa). Deve-se sublinhar que o direito à 

autodeterminação só está contemplado no Direito Internacional para contextos 

de processos de descolonização ou de opressão, mas não para Estados 

democráticos, os quais, em tese, dispõem de governos que representam a 

totalidade da população. 

 Em função da multiplicidade de maneiras como vem sendo empregado o 

princípio de autodeterminação, na Catalunha, “a importância do Direito a Decidir 

deixou o Direito à Autodeterminação em um segundo plano político”.224 (LÓPEZ, 

2015, p.29, tradução nossa).  

Em outras palavras, por viver em uma democracia, o povo catalão deve 

ter o direito de expressar sua vontade em relação ao seu futuro político e, no 

limite, fazer isso através de consultas populares. Para Carvalho (2016), os 

defensores do “Direito a Decidir” sustentam que:  

 [...] a democracia se baseia na vontade popular e a 
expressão dessa vontade constitui, portanto, e elemento 
essencial da legitimidade democrática”. E completa, 
asseverando que “o princípio democrático impede que se 
oponham obstáculos jurídicos para a expressão da 
vontade de um povo”. (CARVALHO, 2016, p.151). 

 

Em contrapartida, os que são contrários a este princípio argumentam que 

quando só os catalães têm direito a decidir, consequentemente, o restante dos 

espanhóis está alijado deste processo de deliberação, isto é, defende-se a 

possibilidade de consulta soberanista pelo fato de a Espanha ser um país 

democrático, mas age-se de maneira antidemocrática ao se ignorar a vontade 

dos outros espanhóis. Ademais, afirma-se que a Espanha já acata o direito à 

autodeterminação interna da Catalunha; por conseguinte, um discurso de 

secessão, tendo-se em vista que a Espanha respeita este direito, perde sentido.  

                                                           
224 In Catalonia, the importance of the right to decide has left the right to self-determination in a 
political secondary level. 
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 Em dezembro de 2013, chegou-se a um acordo entre os partidos catalães 

para a realização de um referendo consultivo, o qual seria empreendido em 09 

de novembro de 2014, em que seriam feitas duas perguntas similares às dos 

referendos anteriores: “Você quer que a Catalunha se transforme em Estado? 

Se sim, “Você quer que a Catalunha seja um Estado independente”?225 A 

designação do ano de 2014 foi proposital, pois representaria trezentos anos da 

tomada de Barcelona pelas tropas de Felipe V. A posição de Mariano Rajoy foi 

a de deferência à Constituição espanhola e que, consequentemente, o governo 

espanhol não podia autorizar, tampouco negociar sobre algo que é propriedade 

de todos os espanhóis.  

O Tribunal Constitucional de Espanha (TCE) impediu a consumação do 

referendo, todavia, o ministro da Justiça à época, Rafael Catalá, admitiu que não 

impediria a consulta popular, caso fosse promovida e observada por 

organizações independentes de cidadãos e desde que o governo da 

Catalunha não interviesse na organização do processo. Desta forma, foi 

realizada a consulta popular sobre a independência da Catalunha, sem caráter 

vinculativo, com participação de 37% dos catalães com direito a voto, e o 

resultado foi de vitória de 80,72% ao "sim" em ambas as perguntas. 

Segundo Puhle (2015), as motivações para a ascensão do 

independentismo estão associadas a inúmeros fatores, entre eles, destacam-se: 

as implicações financeiras, institucionais e econômicas da crise de 2008 e seus 

desdobramentos sobre a Catalunha; a globalização, intercâmbio global de 

capital e os protestos contra isso; a integração europeia e a construção de 

instituições, combinadas com a notável falta de legitimação democrática; a crise 

do euro; a crise econômica e social da Catalunha, seu déficit fiscal e dívida 

pública; o aumento das migrações e a progressiva castelhanização da sociedade 

catalã, os quais produziram novos problemas identitários; entre outros. 

 Em janeiro de 2016, Carles Puigdemont, que na época era do partido CDC 

(Convergência Democrática da Catalunha), assumiu a presidência da 

Generalitat. Em julho do mesmo ano, passou a fazer parte do Partido Democrata 

Europeu Catalão (PDeCAT), de ideologia independentista. Sob seu governo, 

                                                           
225 Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui 
independent? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Generalitat_da_Catalunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Generalitat_da_Catalunha
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fixou-se a data de 01 de outubro de 2017 para a realização de um referendo 

unilateral de independência, cuja pergunta foi: “Quer que a Catalunha seja um 

Estado independente em forma de república”? O resultado foi de cerca de 90% 

de votos para o SIM, gerando um imbróglio político, institucional e 

(para)diplomático entre a Catalunha, a Espanha e a União Europeia. Até a 

presente data, a declaração de independência está suspensa, pois teme-se que 

a Espanha acione o artigo 155 da Constituição, o qual versa sobre a suspensão 

dos poderes de qualquer Comunidade Autônoma que aja contra os interesses 

espanhóis e sua integridade territorial. 

 

4.4. O futuro da Catalunha 

  

O Estado das Autonomias insertado na Espanha pós-franquismo foi uma 

alternativa de reorganização territorial do país, que, ao mesmo tempo que logrou 

superar a era ditatorial vivida por quatro décadas na medida em que consolidou 

a democracia, também registrou um avanço nas áreas social e econômica do 

país, pelo menos até 2008, quando recrudesceu a crise econômica na Europa. 

Imaginava-se que com o robustecimento da descentralização vista no país após 

a feitura da Constituição de 1978, além da participação efetiva da Espanha no 

processo de integração europeia, os nacionalismos periféricos, principalmente o 

basco e o catalão, se debilitariam e, por conseguinte, a Espanha teria cimentada 

a sua identidade nacional, ainda que existissem particularidades culturais em 

cada uma de suas novas Comunidades Autônomas. 

 A existência de três governos espanhóis centralizadores nas últimas duas 

décadas (José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy), 

que, por serem defensores do Estado das Autonomias e por temerem um 

enfraquecimento da unidade do Estado espanhol, se mostraram inflexíveis em 

relação à parte das requisições feitas pelas comunidades históricas (Galícia, 

País Basco e Catalunha), fez com que o perfil das lideranças eleitas na 

Catalunha se modificasse, partindo de um temperamento mais moderado 

(característico do longevo período que a Generalitat foi comandada por Jordí 

Pujol), indo em direção à defesa da bandeira soberanista na segunda metade da 

gestão de Artur Mas e do atual Carles Puigdemont.  
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Este câmbio na Catalunha refletiu a práxis dos dois principais partidos 

espanhóis, PP e PSOE, que sempre se posicionaram contra qualquer tipo de 

consulta popular sobre a soberania catalã. Tanto a proposta de um federalismo 

assimétrico encampada pelo PSOE, quanto à de uma reforma constitucional 

controlada, defendida pelo PP, não convergiram com os anseios das lideranças 

catalãs. Desta forma, os partidos de bandeira independentista passaram a ser 

mais representativos no parlamento catalão. 

 A crise de 2008 e suas consequências sobre a Espanha também 

fomentaram um maior questionamento sobre o modelo político espanhol e a 

estrutura do Estado das Autonomias, principalmente no que tange às 

competências de cada uma das comunidades, a existências de identidades 

nacionais distintas, além do aspecto desigual evidenciado na questão fiscal, 

tema mais discutido na reforma do Estatuto da Catalunha, de 2006. De acordo 

com Carvalho (2016, p.188), “o Estado das Autonomias teria confundido duas 

questões distintas: a descentralização do Estado espanhol e a acomodação 

política da diversidade nacional representada pelas comunidades históricas”. 

 A celebração da Diada de 2012, insuflada pelo descontentamento dos 

catalães com a modificação do Estatuto catalão, feita pelo Tribunal 

Constitucional da Espanha (que não reconhecia a nação catalã, além de não 

ampliar as competências da Catalunha nas áreas jurídica e fiscal), foi o marco 

para o recrudescimento do discurso independentista. 

O processo enfrentado pela Catalunha, a partir de então, tem suscitado 

muitas dúvidas com relação à sua legalidade e seus desdobramentos, caso os 

catalães declarem independência unilateralmente, isto é, sem a anuência do 

governo espanhol. Conforme visto no subcapítulo anterior, o princípio da 

integridade territorial, consagrado na Carta das Nações Unidas e considerado 

como um limite ao direito de autodeterminação, protege as fronteiras de Estados 

e permite mudanças territoriais somente sob circunstâncias excepcionais, como 

foi o caso de Kosovo. Neste sentido, uma secessão unilateral da Catalunha seria 

incongruente com os princípios do Direito Internacional e Europeu. 

 Inicialmente, deve-se indagar se os catalães, efetivamente, têm direito a 

se separar da Espanha, calcando-se nos princípios de autodeterminação e no 
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“direito a decidir”. Segundo o Direito Internacional, apenas um povo, 

culturalmente e politicamente distinto do Estado a que pertence, poderia exercer 

o direito à autodeterminação (haja vista a situação das antigas colônias). No que 

tange às questões nacionais, o artigo 2 da Constituição espanhola de 1978 

reconhece diferentes nacionalidades na Espanha, mas como povos que fazem 

parte de um único povo: o espanhol.  

Não há dúvidas de que os catalães compartilham particularidades, tais 

como história comum, língua, cultura etc., e que elas os transformam em um 

povo distinto em relação ao resto da Espanha. Apesar destas diferenças, “os 

catalães não têm direito sob a Constituição espanhola ou direito internacional em 

se separar unilateralmente, apesar de uma declaração unilateral de 

independência não poder ser descartada pela perspectiva do direito 

internacional”.226 De acordo com Blanke (2015), a secessão de uma região em 

um Estado que não permite este tipo de processo, não necessariamente significa 

que isto viola o Direito Internacional, já que o último não condena, nem permite 

que este processo aconteça.  

 No que concerne ao “direito a decidir”, não se fazem referências a nações 

ou povos. Neste sentido, ele simplesmente se sustenta sobre um princípio 

democrático radical. Os cidadãos devem poder decidir sobre tudo, sem limites, 

também sobre se desejam construir um novo marco institucional ou formar um 

novo Estado. (LÓPEZ, 2014). O autor catalão assegura que o federalismo já não 

responderia mais às necessidades da Catalunha, uma vez que “para se federar, 

é necessário alguém que queira se federar efetivamente” 227(o que não parece, 

segundo ele, ser o caso da Espanha); portanto, deve-se deixar nas mãos dos 

catalães a decisão sobre seu destino. 

 Atualmente, o componente identitário tem se mostrado menos robusto 

que as questões econômicas. Para Nagel (2014, p.38, tradução nossa)228, “o 

separatismo é consequência ou pelo menos se explica melhor, pelo problema 

                                                           
226 The Catalans have no right under the Spanish Constitution on International Law to secede 
unilaterally, although a unilateral declaration of independence cannot be ruled out from the 
perspective of International Law. 
227 Para federarse se necesita alguien que quiera federarse con uno. (López, 2014, p.241) 
228 El separatismo es consecuencia o por lo menos se explica más bien, por el problema 
financiero que por cuestiones de identidad, de democracia o de preferencias diferentes de 
policies. 
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financeiro que por questões de identidade, de democracia ou de preferencias 

diferentes de políticas”. Na atualidade, a independência já não se sustenta 

apenas na identidade, mas no rechaço de ser tratado injustamente pelo Estado 

(sob o ponto de vista fiscal), além da expectativa de um melhor bem-estar social 

ao “novo país”, caso se confirmasse o processo de independência. Não obstante, 

completa o autor (2015), que a identidade seria decisiva para o cenário de um 

referendo independentista, mas não para os grupos que não são claramente 

identificados com Catalunha; para eles, a soberania fiscal seria o elemento mais 

determinante para o seu voto, mais influente que a própria questão linguística. 

 Os defensores da separação entendem que a Catalunha alcançaria maior 

saúde financeira, já que arrecada muitos impostos, além de ter grande 

quantidade de empresas europeias ali instaladas e de receber um número 

expressivo de turistas durante todo o ano. Por conseguinte, teria um maior 

orçamento para empreender políticas sociais e modernização da atividade 

econômica. Ademais, este “novo” Estado229 seria aberto, democrático e 

europeísta, ou seja, anelaria continuar sendo membro da integração europeia.  

Os nacionalistas catalães, além de obstarem a ideia de que o catalanismo 

seja excludente e etnocêntrico230, enfatizam que não é paradoxal querer 

independência e permanecer na União Europeia, já que a formação do bloco se 

assentou no respeito à diversidade, ao contrário da maneira como tem agido 

Madri, que tenciona inculcar na Espanha, há tempos, uma visão centralizadora 

e uniformizadora, a qual se traduz em uma ameaça à perpetuação da existência 

catalã. “As nações precisam de um Estado. Diante da impossibilidade de que o 

Estado espanhol aceitasse sua plurinacionalidade, a independência se 

transforma na única opção possível”, conforme afirma Nagel (2015, p.204, 

tradução nossa)231.  

Ademais, a secessão unilateral é vista como única alternativa, já que 

houve um esgotamento, segundo os catalanistas, de todas as possibilidades de 

                                                           
229 Os catalães não falam em conquista da independência, mas em reconquista, uma vez que já 
foram independentes durante um período da História. 
230 De acordo com Nagel (2015), a imagem da nação catalã tem um componente 
liberal/republicano de uma nação de cidadãos, e não uma nação étnica. 
231 Las naciones necesitan un Estado. Ante la imposibilidad de que el Estado español aceptase 
su plurinacionalidad, la independencia se convierte en la única opción posible. 
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acomodação da Catalunha dentro do sistema político, jurídico e fiscal espanhol. 

Adiciona-se a isto, o fato de a Espanha ter realizado uma nacionalização 

incompleta, já que não conseguiu nem se tornar um Estado plurinacional 

efetivamente, tampouco conseguiu consolidar a ideia de uma nação espanhola. 

Neste sentido, completa Serrano (2013), a organização territorial do Estado, 

desde o desfecho do franquismo, foi empreendida com base na expectativa de 

transformar as autonomias em Estados-membros e a Espanha em uma 

federação de fato. 

A permanência no bloco europeu tem se mostrado um dos pontos mais 

sensíveis, dentro do contexto soberanista. Do ponto de vista jurídico, indaga-se 

se a União Europeia admitiria um novo Estado, o qual tenha se erguido 

unilateralmente, a partir da cisão de um Estado-membro do bloco. Segundo 

Nagel (2015) existem três possibilidades de reingresso de uma futura Catalunha 

independente à União Europeia: 

 

A primeira é a continuidade, quer dizer, que o Estado 
resultante se mantém automaticamente como membro 
com os mesmos direitos e obrigações; a segunda, a 
admissão ex-novo, na qual o novo Estado deve iniciar o 
processo de admissão desde o zero como um Estado 
terceiro e, finalmente, a sucessão, onde a continuidade 
não é automática, mas que vai precedida de uma 
adaptação e renegociação dos direitos e deveres do novo 

Estado.  (NAGEL, 2015, p.226, tradução nossa). 232 

 

A primeira opção é improvável, pois geraria um problema administrativo e 

jurídico; segundo o artigo 49 do Tratado da União Europeia, qualquer novo 

Estado que queira fazer parte do bloco, deve solicitar a adesão e obter uma 

decisão favorável unânime dos países integrantes da União Europeia, devendo 

a Ata de Adesão ser ratificada pelos parlamentos do todos os Estados-membros. 

Neste caso, dificilmente a Espanha endossaria a entrada da Catalunha, fato que 

representaria um grande problema à economia catalã.  

                                                           
232 La primera es la continuidad, es decir, que el Estado resultante se mantiene automáticamente 
como miembro con los mismos derechos y obligaciones; la segunda, la admisión ex novo, en la 
que el nuevo Estado debe iniciar el proceso de admisión desde cero como un Estado tercero y, 
finalmente, la “sucesión”, donde la continuidad no es automática, sino que va precedida de una 
adaptación y renegociación de los derechos y deberes del nuevo Estado. 
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A segunda opção seria catastrófica para a Catalunha, já que os processos 

de admissão ao bloco costumam ser demorados, pois além de ter de cumprir as 

condições de adesão, o país candidato tem de aplicar a legislação e a 

regulamentação europeias em todos os domínios. 

Para os independentistas, o terceiro cenário seria o mais provável (em um 

contexto otimista), pois a Catalunha já segue os “Critérios de Copenhague” para 

a adesão ao bloco (economia de mercado livre, democracia estável, adequação 

de toda a legislação e regulamentação europeias etc.). Desta forma, já que o 

Estado catalão surgiria a partir da “vontade legítima” de seu povo, e como a 

União Europeia está estruturada sobre princípios democráticos, o novo país 

apenas teria que passar por um processo de adaptação e adequação ao bloco. 

De acordo com Nagel (2015), o fato de não existir uma definição comum na 

União Europeia sobre o que seja “vontade legítima” ou “legítimo direito à 

secessão”, poderia gerar obstáculos neste cenário de ampliação interna do 

bloco, já que se poderia considerar ilegítima a secessão catalã.  

Os que são contrários à independência ponderam que a Catalunha sairia 

automaticamente do bloco, uma vez que qualquer secessão unilateral iria de 

encontro à legislação europeia. O artigo 4.2 do Tratado da União Europeia atesta 

que o bloco respeita as funções essenciais do Estado, nomeadamente as que 

se destinam a garantir a integridade territorial, a manter a ordem pública e a 

salvaguardar a segurança nacional. Por conseguinte, seria impossível o 

reconhecimento de um Estado que tivesse logrado a independência através de 

um processo unilateral, já que a soberania do Estado concerne à totalidade do 

povo espanhol.  

Vale lembrar que não existe precedente na União Europeia no que tange 

ao cenário de desmembramento de um país-membro do bloco, e consequente 

exclusão ou adesão deste novo Estado, recém-surgido. Além disso, a Catalunha 

já é membro da União Europeia, portanto não há exemplo pregresso de uma 

área que fez parte do bloco e deixou de ser membro, em função de ter alcançado 

independência.  

Neste sentido, pode-se asseverar que a entrada de uma possível 

Catalunha independente na União Europeia, versaria mais sobre aspectos 
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políticos do que jurídicos, já que não existe uma norma que regule este tipo de 

conjuntura. Muitos independentistas se apoiam no exemplo da Alemanha 

oriental, para sustentar a entrada direta da Catalunha ao bloco: a Alemanha 

oriental converteu-se compulsoriamente em membro da UE quando decidiu 

formar parte da Alemanha. Segundo Carvalho (2016, p.176), “havia um território 

que não pertencia à jurisdição da organização, mas o exercício democrático da 

integração da Alemanha o converteu automaticamente em membro”  

Sem dúvidas, a excessiva rigidez do governo espanhol no que concerne 

às reivindicações das Comunidades Autônomas pode gerar ainda mais 

insatisfação das minorias nacionais contidas no país, sobretudo aquelas que se 

sustentam em línguas, mitos, tradições, história distintos do restante do país. A 

doutrina da unidade e indivisibilidade da nação espanhola tem se mostrado 

inadequada e obsoleta à atualidade cultural e política do país, na medida em 

que, além das questões identitárias, o vetor econômico passou a ser 

preponderante nas exigências que emanam de algumas Comunidades 

Autônomas. Por outro lado, este rigor espanhol é fruto da própria necessidade 

em manter seu território preservado, já que as acomodações realizadas desde o 

“Café para Todos” não satisfizeram plenamente estas minorias nacionais.  

Desde seu ingresso no projeto europeu, em 1986, a Espanha tornou-se 

fervorosa defensora do mais importante bloco do velho continente. Não obstante, 

em função das várias adversidades enfrentadas pela União Europeia nos últimos 

anos, tais como a crise do euro, o Brexit, o incremento do euroceticismo, a 

dificuldade na articulação de políticas europeias comuns, a ascensão dos 

partidos ultranacionalistas de extrema-direita etc., o bloco tem encarado uma de 

suas fases de maior questionamento. A forma como a União Europeia irá 

manobrar estes problemas será um indicador da maneira como a Espanha 

conduzirá a reformulação de sua reorganização territorial, derivada de uma 

reforma do próprio Estado espanhol. Além da secessão, alguns cenários vêm 

sendo conjecturados: 

a) Recentralização: o Estado espanhol deveria reassumir algumas das 

competências que foram designadas às Comunidades Autônomas, uma 

vez que a contínua cessão feita a elas tem surtido um efeito contrário ao 

esperado; ou seja, em vez de gerar mais acomodação das requisições 
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das minorias nacionais, a descentralização tem engendrado mais 

diferenças entre elas e, consequentemente, fomentado ideais 

separatistas. Imagina-se que com maior controle do Estado espanhol, 

naturalmente o processo de nacionalização espanhola se encaminharia. 

b) Federalismo: o Estado das Autonomias é um modelo muito semelhante 

ao federalista clássico. Para que a Espanha se tornasse uma federação 

no sentido stricto, seria necessário pormenorizar na Constituição quais 

competências condiriam ao Estado espanhol e quais corresponderiam 

aos Estados federados, dotando todos os territórios com grau equânime 

de atribuições como, por exemplo, pondo fim aos privilégios forais do País 

Basco e Navarra, não diferenciando as comunidades históricas das outras 

Comunidades Autônomas etc. 

 Outra vertente seria a de consolidação do federalismo assimétrico, 

no qual se reconheceriam as diferenças internas do país e tentar-se-ia 

acomodá-las através, por exemplo, da admissão das línguas catalã, 

basca e galega como oficiais (hoje são co-oficiais), reforma no sistema 

fiscal e de arrecadação de impostos etc. 

c) Confederalismo: Deveria ser feita uma reforma constitucional que 

caracterizasse o País Basco e a Catalunha como nações, assim como 

reconhecesse o direito de elas terem relações bilaterais com o Estado 

espanhol. Algumas competências ficariam a cargo do Estado espanhol, 

objetivando dar unidade a existência de Estados quase independentes. 

Evidentemente que o encaminhamento de qualquer uma das 

possibilidades mencionadas, não garante que o separatismo catalão 

desapareça. Pelo contrário, ações mais centralizadoras podem fortalecer o 

independentismo. Decerto, a Espanha terá que superar a ideia de nação 

indivisível, passando para um nacionalismo mais aberto e integrador, que inclua 

os nacionalismos periféricos presentes em todo o país e a defesa da diversidade 

de línguas e culturas existente em todo o território espanhol, tendo ciência de 

que, ainda assim, estas medidas não são garantias de que, no porvir, novas 

reivindicações efluirão destes grupos e, uma vez mais, a luta por soberania 

voltará à tona.   
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O país tem ao seu lado a posição da União Europeia, que tem produzido 

discursos no sentido de dissuadir os processos de fragmentação interna de seus 

membros e a falta de apoio ao soberanismo catalão no plano internacional. 

Segundo Nagel (2015), em caso de secessão unilateral, “França, Itália e 

Alemanha se oporiam a um reingresso rápido (da Catalunha à União Europeia); 

enquanto as primeiras não querem encorajar minorias, a última tem medo de 

não recuperar o dinheiro emprestado à Espanha” (NAGEL, 2015, p.22, tradução 

nossa).233 

Se por um lado, os catalanistas têm de robustecer a ideia de que uma 

Catalunha independente seria possível do ponto de vista econômico, comercial, 

político etc., os nacionalistas espanhóis têm que disseminar, entre os catalães, 

a ideia de que eles compartilham séculos de história e que a sua manutenção na 

Espanha seria o melhor cenário para a recuperação e desenvolvimento de todo 

o país. 

O discurso independentista se fortalece no momento em que a Espanha 

orbita um panorama de estagflação. Não bastasse a crise da zona do euro, que 

ameaça dividir o bloco entre os países que souberam administrar suas finanças 

e os que fracassaram na adoção da moeda única (como exemplo os PIIGS – 

Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha), agora os nacionalismos periféricos 

ou centrífugos ganham novo impulso em razão da crise econômica. Regiões 

como Escócia, Córsega, Padânia, Flandres etc., são alguns dos exemplos que 

apontam que mesmo após 50 anos de tentativas e ações para unificação 

europeia, o continente agora teme passar por um processo inverso, que é a 

fragmentação. 

O discurso separatista catalão também se reforça à medida que o projeto 

“Quatro motores para a Europa” volta a ser valorizado. Esta associação agrega 

quatro regiões europeias  (Rhone-Alpes, Lombardia, Baden-Wurttemburg e 

Catalunha) e foi criada em 1988 no intuito de aumentar a cooperação econômica 

e social entre elas, já que eram – e continuam sendo – quatro das regiões mais 

industrializadas de todas o velho continente. Atualmente, elas concentram 6% 

da economia da União Europeia e têm se destacado, também, no 

                                                           
233 Francia, Italia y Alemania se opondrían a un reingreso rápido; mientras las primeras no quieren 
dar valor a las minorías, la última tiene miedo de no recuperar el dinero prestado a España.   
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compartilhamento de tecnologias verdes e cooperação na área ambiental. (ver 

mapa 03) 

 

Hoje, com as reivindicações separatistas catalãs, inclusive com a 

realização do referendo em outubro de 2017 para decidir esta questão, nota-se 

a importância que ganha o território, conforme afirma Costa (2008), quando diz 

que o território tem papel de sobredeterminação nos objetivos de emancipação 

nacional. Para o autor, o território é a primeira condição da autonomia nacional, 

diferentemente daqueles que defendem uma autonomia estritamente cultural. O 
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território se assenta na figura do Estado-nação e seus limites fixos permitem que 

ele tenha durabilidade e, desta forma, se gerem raízes e identidade 

socioculturais. 

Enfim, a questão catalã é mais uma das que eclodiram em uma Europa, 

que apesar dos esforços de unificação, ainda não soube lidar com a luta das 

minorias, os movimentos separatistas, e ao fim e ao cabo, com a sua perda de 

identidade(s), dado o seu alto grau de cosmopolitismo. O que se percebe é que 

os recentes movimentos nacionalistas centrífugos apontam para um caminho 

que o continente talvez não contemplasse: o de uma consciência de nação muito 

mais arraigado do que um sentimento europeu, conforme afirma Aron (2002). No 

caso da Espanha, nota-se uma baixa articulação do poder central madrilenho 

com as lideranças das Comunidades Autônomas, principalmente nas últimas 

gestões de Zapatero, Aznar e atualmente com Rajoy, fato que demonstra o alto 

grau de insatisfação de inúmeros grupos nacionais minoritários do país, 

fomentando a disseminação de movimentos separatistas, como o que vem 

sendo travado na Catalunha. 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TRÊS MOVIMENTOS NACIONALISTAS 

PERIFÉRICOS EUROPEUS: FLAMENGO, ESCOCÊS E CATALÃO 

  

Em outubro de 2017, foram expostas ao mundo inúmeras imagens que 

apresentavam cenas de violência durante a realização do referendo 

independentista na Catalunha. Muito se questionou sobre a posição da União 

Europeia e das Nações Unidas com relação ao tema e quais desdobramentos 

jurídicos, políticos, econômicos e geopolíticos derivariam da cisão espanhola ou 

a permanência da Catalunha em território hispânico. Além disso, eram feitas 

conjecturas sobre a forma como as ações executadas na Catalunha 

reverberariam em outras áreas, nas quais têm se consolidado movimentos 

nacionalistas periféricos ou subestatais, de tendências autonomistas ou 

separatistas (ver mapa 04), tais como Escócia, Flandres, Padânia, Córsega, 

Bretanha, Gales, Irlanda do Norte, País Basco, Galícia entre outros - para citar 

apenas alguns dos que estão circunscritos à porção ocidental do velho 

continente.  

Neste capítulo, tentar-se-á estabelecer uma comparação entre os três 

estudos de caso apresentados até o momento – Flandres, Escócia e Catalunha 

– elevando as estratégias empregadas na construção de sua identidade 

nacional; as formas como estas nações sem Estado têm lutado para se 

transformar em um demos, ou seja, em uma comunidade com direito de decidir 

seu futuro político; a relevância das questões étnico-culturais, principalmente a 

língua, como elemento que molda a aquisição de consciência nacional entre os 

povos abarcados nestas nações sem Estado; a maneira como os Estados têm 

reagido à expansão destes nacionalismos; além das consequências geopolíticas 

oriundas do recrudescimento destes movimentos periféricos, dando ênfase à 

importância do território como elemento de edificação de suas identidades 

nacionais e a confiança de que uma Europa das Regiões seria o caminho para 

o reconhecimento da multinacionalidade existente no continente. 
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5.1. Bélgica, Reino Unido e Espanha: Reações à existência de 

nacionalismos periféricos 

 

Como apresentado no primeiro capítulo, os Estados-nacionais europeus 

ocidentais se empenharam, no século XIX, em cimentar a construção de 

identidades nacionais, intentando atingir coesão nacional através de políticas 

linguísticas, alistamento militar obrigatório, controle dos sistemas de ensino etc. 

Na Europa ocidental, estabeleceram-se estes mecanismos ansiando 

homogeneizar, desde um ponto de vista étnico-cultural, a totalidade dos 

cidadãos que viviam em seu território. Ainda que se admitisse algum grau de 

pluralidade cultural, a ideia era a de consubstanciá-la, encaminhando-se para 

um “Estado legítimo”, isto é, que as fronteiras políticas e étnicas se 

sobrepusessem. De acordo com Núnez Seixas (2004), quanto maior fosse o grau 

e eficiência do processo de nacionalização estatal através de sua política 

educativo-cultural, de suas políticas públicas de distribuição de recursos, da 

mobilização ante perigos exteriores etc., menos favoráveis seriam as 

possibilidades de crescimento dos nacionalismos minoritários alternativos ao 

Estado (e vice-versa). 

Neste sentido, pode-se dizer que nestes Estados, os processos de 

assimilação cultural234 instituídos pelas maiorias étnico-nacionais tiveram êxito 

no século XIX, diferentemente da porção centro-oriental, onde a criação de 

Estados-nação homogêneos teve início apenas após a Primeira Guerra, já que 

era uma área dominada, quase exclusivamente, pelos impérios Austro-Húngaro, 

Czarista-russo e Turco-Otomano. 

 Os princípios democráticos defendidos na Revolução Francesa 

permitiram que houvesse sua disseminação nos países da Europa ocidental, 

principalmente, ao consolidar uma ideia de cidadania, ou seja, um sentimento de 

pertencimento ao Estado, entendido como uma instituição política que outorga 

direitos e, ao mesmo tempo, decreta deveres a seus membros. Por este ângulo, 

pode-se afirmar que houve mais triunfo no alastramento da cidadania do que 

                                                           
234 De acordo com Keating (2012), durante o século XIX, alguns escoceses passavam seu 
endereço utilizando o termo “North Britain”, assim como muitos intelectuais tentavam disfarçar 
seu sotaque escocês. 
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da(s) identidade(s) nacional(is), compreendida(s) como um sentimento de 

pertença à nação, isto é, a uma comunidade cultural, já que a maior parte destes 

Estados apresentavam traços de plurinacionalidade. 

 A despeito da existência de um nacionalismo de Estado, de tendências 

centrípetas, no século XIX, remanesceram as identidades das minorias étnico-

nacionais existentes em seu território. A imposição, feita pelos Estados, de um 

sistema de ensino ou o fomento à disseminação de uma única língua em todo o 

território, por exemplo, não foram suficientes para apagar a consciência que 

estas minorias tinham sobre o seu passado, suas tradições, seus símbolos etc. 

Nos casos estudados neste trabalho, podemos citar: 

a)  Em 1831, a declaração do francês como língua oficial na Bélgica, ainda 

que a maior parte da população se comunicasse em dialetos flamengos 

(contudo, houve a permanência do uso do neerlandês e suas variáveis 

entre a população flamenga); 

b) Em 1832, a Lei da Reforma, na Escócia, que permitiu que mais pessoas 

pudessem votar (todavia, como partiu-se de um critério estritamente 

econômico, em um contexto de grande quantidade de operários e 

camponeses que compunham a sociedade escocesa no período, esta 

ação pouco efeito surtiu entre os escoceses); 

c) Em 1812, a criação da Constituição de Cádiz na Espanha, que 

preconizava que a ideia de uma única nação espanhola, entendida como 

a reunião dos espanhóis de ambos os hemisférios (ainda assim, a 

Espanha não conseguiu cimentar com efetividade uma identidade 

nacional espanhola). 

No século XX, com a decomposição dos impérios pós-Primeira Guerra 

Mundial e o surgimento de novos Estados, houve o recrudescimento de 

movimentos nacionalistas subestatais em toda a Europa. Não obstante, na 

porção ocidental, temendo-se que ocorresse a insurreição de movimentos que 

culminassem com processos de fragmentação territorial, foram iniciados os 

processos de acomodação destas minorias. Manter a integridade territorial é o 

principal propósito dos Estados que enfrentam esta situação. Neste sentido, 

afirma Raffestin (1993) que o Estado produz o território, organizando-o por 
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intermédio de novos recortes, novas implantações e novas ligações. O que 

importa é saber onde se situa o Outro, aquele que pode nos prejudicar ou nos 

ajudar. Na medida em que Reino Unido, Espanha e Bélgica avivam seus limites 

internos, ao atribuir mais competências a suas regiões, eles reforçam seu 

controle sobre o território, assim como delimitam o espaço de ação destas 

nações sem Estado. 

Pode-se fazer alusão, por exemplo, à obrigatoriedade do ensino de 

neerlandês nas escolas flamengas, em 1932, assim como à gênese do Estatuto 

Catalão, no mesmo ano, que transformou a Catalunha em região autônoma 

dentro do Estado espanhol. Em 1922, ao mesmo tempo em que o Reino Unido 

reconhecia o autogoverno irlandês (e descartava a possibilidade de implantação 

de federalismo), concedia a “Home Rule” à Irlanda do Norte (autonomia política, 

mas como parte integrante do território do Reino Unido), assim como já existia 

na Escócia desde o final do século XIX.  

No período pós-Segunda Guerra, em função das perdas imensuráveis 

ocorridas no velho continente, muitos países passaram por crises econômicas 

conjunturais e, por esta razão, tiveram que diversificar suas economias e investir 

em tecnologia e infraestrutura, para poder superá-las. Por conseguinte, a Europa 

registrou o maior índice de crescimento do século XX, nas duas décadas 

posteriores ao conflito (SERQUEIRA, 2001, s/p)235.  

Esta ascensão pode ter decorrido do esforço conjunto de reconstrução do 

continente pós-guerra, além do início dos processos de abertura e de integração 

econômica.   

Na Bélgica, evidenciou-se a estagnação econômica da Valônia, a qual 

tinha sido uma das grandes beneficiadas da Revolução Industrial, graças à sua 

intensa produção de carvão e minério de ferro. Em contrapartida, as cidades 

flamengas passaram a prosperar, ao atraírem indústrias e comércio. 

Na Escócia, houve um aumento das taxas de desemprego, pós-Segunda 

Guerra, à vista da crise do setor têxtil e de exportação de carvão. “Depois da 

                                                           
235 De acordo com Serqueira (2001), enquanto entre o período compreendido entre 1913 e 1950, 
houve um crescimento médio anual de 1,4% do PIB e entre o período entre 1973 e 1996, o 
crescimento médio foi de 2%, já entre 1950 e 1973, o índice chegou a um aumento médio de 
4,6% ao ano. 
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Segunda Guerra Mundial, a classe industrial praticamente havia desaparecido 

com a nacionalização e o declive da indústria pesada”, segundo Keating (2012, 

p.54, tradução nossa),236 Por outro lado, viu na exploração de petróleo do Mar 

do Norte, um meio para recuperar seu desenvolvimento econômico. 

Na Espanha Franquista, o processo de recuperação econômica tardou um 

pouco. Na década de 1950, a posição geográfica da Espanha e o fato de estar 

sob uma ditadura militar, foram fundamentais para a consumação de acordo com 

os Estados Unidos. Esta aliança pôs fim ao isolamento internacional237 do regime 

e favoreceu uma paulatina abertura da economia nacional, cujos frutos apenas 

apareceram na década seguinte. 

Em função de muitos nacionalismos de Estado estarem atrelados a 

práticas totalitárias presentes na Europa durante aquele período, o fim da 

Segunda Guerra Mundial impôs novos desafios aos Estados-nação, no que 

tange à desvinculação da imagem de nacionalismo estatal com limpeza étnica, 

com etnocentrismo, com o nazi-fascismo etc. Segundo Fusi (2016, p.237, 

tradução nossa)238, o descrédito do nacionalismo não era em 1945 um fato 

universal, mas um fato europeu. Era basicamente a Europa, não o mundo, que 

ao acabar a II Guerra Mundial estava assombrada pelas turbulências do 

nacionalismo e da guerra”.  

A desumanidade exercida pelos nazistas em nome de uma “pureza 

étnica”, assim como a evidência de que vários movimentos nacionalistas, em 

diferentes partes da Europa, cooperaram com os alemães, fizeram com que 

estes movimentos periféricos também tivessem que se reinventar, do ponto de 

vista ideológico. Esta cooperação efluiu tanto de Estados, como foi o caso da 

Espanha, assim como de membros ligados movimentos nacionalistas 

periféricos, por exemplo: a ajuda de flamengos aos alemães. Neste sentido, 

completa Núñez Seixas (2004): 

                                                           
236 Después de la Segunda Guerra Mundial la clase industrial prácticamente había desaparecido 
con la nacionalización y el declive de la industria pesada. 
237 O isolamento internacional espanhol ocorreu após o término da Segunda Guerra, pois a 
Espanha havia colaborado com a Alemanha nazista, enviando soldados que lutaram contra a 
União Soviética. Esta coadjuvação com as potências do Eixo fez com que os aliados, ao criarem 
a ONU, conduzissem o país a este isolamento.  
238 El descrédito del nacionalismo no era em 1945 un hecho universal, sino un hecho europeo. 
Era básicamente Europa, no el mundo, quien al acabar la II Guerra Mundial estaba asombrada 
por las turbulencias del nacionalismo y la guerra. 



193 
 

O colaboracionismo ativo com os nazistas de vários 
movimentos nacionalistas em distintas partes da Europa 
oriental e ocidental, condenou ao silêncio ou à inatividade 
os nacionalismos minoritários os subestatais na maior 
parte do continente ou os forçou à redefinição ideológica e 
estratégica no melhor dos casos, buscando, por exemplo, 
no federalismo europeu uma saída relegitimadora durante 
os anos cinquenta e parte dos anos sessenta. (NUÑEZ 
SEIXAS, 2004, p.265, tradução nossa).239 

 

Em certa medida, a manutenção de ações nacionalistas emanadas pelo 

Estado, as quais possuíam viés autoritário ou impositivo, passaram a ser 

duramente criticadas, uma vez que a Europa já sinalizava seus primeiros passos 

rumo à integração. A perda de prestígio dos nacionalismos levou, entre outras 

coisas, à fundação do Mercado Comum Europeu, em 1957. Vale ressaltar que 

na Espanha e em Portugal este processo tardou mais, à vista da existência das 

ditaduras franquista e salazarista, respectivamente.  

A Guerra produziu um declínio da Europa, que se dividiu em um bloco 

ocidental livre (exceção feita à Península Ibérica) aliado dos Estados Unidos, e 

a parte oriental, dominada por governos socialistas, controlada pela União 

Soviética e onde os nacionalismos étnicos perduraram. No lado ocidental, 

sucederam atitudes de acomodação às minorias nacionais, tendo-se como 

parâmetros para a estabilização nacional, aspectos opostos aos praticados pelos 

nazifascistas em décadas anteriores. Em outras palavras, havia possibilidades 

de manter a coesão nacional sem ter de recorrer a atitudes autoritárias e 

coercitivas. 

Muitos Estados nacionais só conseguiram enfrentar o desafio de manter 

o governo unido, se fosse de forma descentralizada. A crescente urbanização, 

os altos índices de alfabetização, a mobilização política, o desempenho 

econômico diferente de cada uma das regiões/nações sem Estado existentes em 

um país, assim como o incremento das migrações vêm pondo à prova a 

                                                           
239 El colaboracionismo activo con el ocupante nazi de varios movimientos nacionalistas en 
distintas partes de Europa oriental y occidental condenó al silencio o a la inactividad a los 
nacionalismos minoritarios o subestatales en la mayor parte del continente o los forzó a la 
redefinición ideológica y estratégica en el mejor de los casos, buscando, por ejemplo, en el 
federalismo europeo una salida relegitimadora durante dos años cincuenta e parte de los 
sesenta. 
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integridade territorial destes Estados e, consequentemente, a manutenção de 

suas fronteiras. 

Na Bélgica, à vista do crescimento do movimento flamengo, sobretudo por 

defender a anistia aos colaboracionistas dos nazistas (que foram presos depois 

da Segunda Guerra), o federalismo, a divisão linguística etc., e por ter 

conseguido se implantar solidamente na sociedade civil de Flandres, graças ao 

forte apoio social às suas reivindicações políticas e culturais, o governo belga 

tomou medidas tencionando mitigar este robustecimento do movimento 

flamengo. Podemos destacar a fixação da fronteira linguística no país, em 1962, 

que estabeleceu o monolinguismo na Valônia e em Flandres e o bilinguismo em 

Bruxelas. Ademais, entre 1970 e 1993, a Bélgica passou por quatro reformas 

constitucionais, as quais culminaram com o reconhecimento do federalismo, 

além do mais alto grau de descentralização visto na Europa.  

No Reino Unido, verificou-se um enfraquecimento dos nacionalismos 

galês e escocês nas décadas de 1950 e 1960, pois além de o sistema eleitoral 

britânico dificultar a aparição de partidos terceiros, houve pouco interesse destes 

partidos em empunhar a bandeira da autonomia para Gales e Escócia.  

Mas na década de 1970, graças ao Thatcherismo, e o consequente 

encaminhamento da substituição do Welfare State pelo neoliberalismo, houve 

recrudescimento dos movimentos nacionalistas subestatais, com ênfase à 

Escócia, que conseguiu eleger um número expressivo de parlamentares filiados 

ao SNP. De acordo com Núnez Seixas (2004), foi uma época conhecida como 

“rebelião da periferia”, vítima de uma suposta distribuição desigual de recursos 

e divisão territorial do trabalho. Falava-se, inclusive, em ruptura com a Grã-

Bretanha, fazendo alusão ao caso irlandês, de 1922. A isso tudo, somavam-se: 

o robustecimento da questão norte-irlandesa, o incremento da violência terrorista 

do IRA, o esgotamento do sistema de partidos britânico e a extenuação dos 

eleitores com o bipartidarismo trabalhistas/conservadores.  

O nacionalismo escocês, por sua vez, indicava a luta pela inserção do 

federalismo no Reino Unido e se realçava que a crise econômica e o 

desemprego vividos pela Escócia resultavam de uma má política conduzida 

pelos britânicos em relação aos escoceses. O petróleo do Mar do Norte era a 
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esperança dos nacionalistas, pois só assim, era possível ter o apoio do 

empresariado local para que a causa autonomista/independentista fosse 

abraçada por eles.  

Tendo-se em vista estas variáveis, o governo britânico procedeu com a 

questão da descentralização (Devolution), permitindo que ocorresse um 

referendo na Escócia em 1978 e em Gales, em 1979, para que fosse 

estabelecido um parlamento em cada uma das nações, além da atribuição de 

mais autonomia a elas. Em ambas as votações, houve um rechaço a esta 

descentralização, sendo apenas consumada no final da década de 1990. 

Na Espanha, em contrapartida, o cenário se delineou de maneira distinta, 

em função do governo ditatorial que comandou o país até 1975. Desta forma, 

durante as décadas de 1940, 1950 e 1960, o nacionalismo de Estado, de 

características totalitárias, o qual já vinha sendo executado desde o início do 

governo Franco, perdurou, principalmente através da educação. Houve um 

ajuste no perfil dos docentes no país, que deveriam ser multiplicadores do 

modelo de cidadão espanhol baseado em: “um patriotismo saudável e 

entusiasta, um catolicismo sem fissuras, uma submissão geral à ordem e às 

hierarquias dominantes”. (ÁLVAREZ JUNCO, 2016, p.188, tradução nossa).240  

A religião também teve papel essencial neste processo de nacionalização, 

já que grande parte dos colégios era católica, e lá se disseminavam os conteúdos 

“patrióticos” defendidos por Franco. Além da educação, o cinema, a criação de 

símbolos, as festas nacionais, entre outros, foram aspectos utilizados pelo 

Estado para encaminhar a nacionalização espanhola. 

O empenho do governo espanhol em nacionalizar o país esbarrou em sua 

baixa capacidade integradora. O fato de tentar-se aniquilar toda manifestação 

cultural local ou regional, priorizando o castelhano em detrimento das outras 

línguas presentes no país, por exemplo, pois elas poderiam servir de base a 

reivindicações autonomistas, fez com que os nacionalistas catalães, bascos e 

galegos (muitos vivendo em exílio) entendessem que essa repressão serviria de 

combustível para a reorganização destes nacionalismos periféricos. 

                                                           
240 Un patriotismo sano y entusiasta, un catolicismo sin fisuras, una sumisión general al orden y 
las jerarquías dominantes. 
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A Constituição de 1978 e a criação do “Estado das Autonomias” foram os 

meios como o governo espanhol e as lideranças regionais encontraram para 

comportar as diferenças identitárias, culturais, históricas, linguísticas etc., 

evidenciadas em todo o país. Se por um lado a Constituição preconizava a 

indissolúvel unidade da nação espanhola, por outro, reconhecia a existência de 

regiões e nacionalidades no país, às quais seria atribuído o direito à autonomia. 

A descentralização se completou com a divisão das comunidades em dois 

grupos: as nacionalidades históricas, isto é, aquelas que já tinham um Estatuto 

de Autonomia antes da Guerra Civil (Catalunha, País Basco e Galícia) e que 

teriam mais reconhecimento simbólico e mais competências; e as outras 

quatorze Comunidades Autônomas. 

Ao observarmos as maneiras como cada país se organizou para 

acomodar as minorias nacionais e suas reivindicações, podemos concluir que 

houve uma relação direta com o contexto histórico e com o percurso realizado 

pelas práticas nacionalizantes e o quão bem-sucedidas elas foram. Enquanto no 

Reino Unido e na Bélgica, os processos de assimilação cultural progrediram no 

século XIX, na Espanha, isto se deu de forma muito morosa. Conforme vimos no 

capítulo anterior, até meados do século XIX a Espanha não tinha uma bandeira 

nacional. Corrobora para este insucesso das práticas nacionalizantes na 

Espanha, o fato de se ter um alto grau de analfabetismo no país até meados do 

século XX, ou seja, por mais que se ensinasse o castelhano nas escolas, o povo 

continuava falando sua língua nativa em seu cotidiano (catalão, basco e galego).  

Ainda do ponto de vista histórico, uma variável que mostra a forma como 

se encaminhou este processo de acondicionamento das minorias, foi a maneira 

como se estruturou cada um dos países estudados neste trabalho. A Escócia foi 

anexada à Inglaterra, em 1707, de forma diplomática; a Bélgica se separou do 

Reino dos Países Baixos através de uma Revolução, em 1830; enquanto a 

Espanha anexou a Catalunha em 1714, em decorrência de uma guerra.  

Portanto, pode-se também asseverar que o grande centralismo 

evidenciado na Espanha (até hoje) deriva da necessidade que os espanhóis 

tiveram para unir nações, as quais, em alguns casos, não queriam ser 

incorporadas ao Estado espanhol. Logo, o Estado se utilizou de mecanismos 

mais coercitivos e impositivos para disseminar uma ideia de unidade nacional, 
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assim como para mitigar possibilidades de incremento de reivindicações 

secessionistas/autonomistas. A Constituição de 1978 reflete esta idiossincrasia 

da Espanha: ao mesmo tempo em que se deu autonomia às nacionalidades ou 

regiões, todas as decisões mais importantes têm, obrigatoriamente, que ter a 

anuência do Parlamento em Madri. (ver figura 15) 

Por outro lado, a baixa centralização observada no Reino Unido, haja vista 

o modelo de colonização britânico executado em vários territórios do mundo, fez 

com que, apesar de as decisões mais relevantes sempre terem ficado sob o 

guarda-chuva de Westminster, paulatinamente, a descentralização foi ocorrendo 

através de consultas populares (como foi o caso dos referendos das décadas de 

1970 e 1990). Esta postura do governo britânico também deriva do fato que 

nunca houve uma grande contenda identitária em seu território. (ver figura 14) 

A britanidade (ainda que carregasse mais elementos ligados aos 

ingleses), era vista como a representação do que era ser um cidadão 

pertencente à Grã-Bretanha, ou seja, ao mesmo tempo que um inglês também 

era britânico, um escocês também o era. E mais uma variável importante diz 

respeito à questão linguística, já que havia supremacia do inglês em todo o 

território britânico (embora existissem povos que se comunicavam em línguas 

menos representativas como, por exemplo, o gaélico). 

Já a Bélgica, ainda que tenha registrado algum tipo de centralização 

quando foi criada, em 1830, teve um desafio ainda maior que os outros dois 

casos, para conseguir cimentar uma identidade nacional: o fato de ter dois povos 

de origens distintas compondo seu território: neerlandeses e franceses, além da 

presença de alemães. Dois povos com línguas distintas e que não incorriam na 

possibilidade de ter decretado um dos dois idiomas como uma “língua morta”, 

pois ambos eram línguas oficiais em países vizinhos.  

Por mais que tenha havido uma supremacia da francofonia na Bélgica, no 

século XIX, o neerlandês (e suas derivações) permanecia sendo uma língua viva, 

falada pelas classes mais humildes de Flandres, além da área de fronteira com 

a Holanda. Houve, então, uma clivagem linguística que forçou o Estado belga a 

caminhar a uma descentralização como a que se registra hoje, que beira o 

confederalismo. São dois povos distintos, quase independentes, vivendo sob os 
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mesmos limites fronteiriços, mas que vêm construindo memórias, tradições, 

mitos e histórias que não são belgas, mas flamengos e valões. (ver figura 13) 

O tipo de federalismo visto na Bélgica descende da própria circunstância 

de sua formação socioterritorial. Uma particularidade do federalismo belga foi 

delegar às regiões a capacidade de firmar tratados internacionais nos assuntos 

sobre os quais tem competências, algo que não ocorre na Espanha. 

Um elemento comum aos exemplos citados é a questão linguística (um 

pouco menos emblemática na Escócia). Como visto no primeiro capítulo, para 

que um projeto nacionalizante tivesse êxito, a nação deveria tornar-se, a seus 

membros, uma experiência contínua, corriqueira. A uniformização cultural, 

sobretudo linguística, tornou-se indispensável para que o indivíduo pudesse 

reconhecer o sentimento de pertença ao mesmo conjunto nacional.  

A língua é entendida como parte da nossa identidade; é a base onde se 

alicerça a nação e é o meio de diferenciar, indicar e lindar uma comunidade 

frente a outra. O idioma se tornou um dos elementos-chave para a integração da 

nação e, qualquer ruptura com as tradições linguísticas de determinado grupo 

nacional, pode gerar consequências difíceis, como a insurreição de movimentos 

nacionais centrífugos ou fracasso no processo de nacionalização executado pelo 

Estado. Em um país composto por várias nacionalidades, como são os casos de 

Espanha, Bélgica e Reino Unido, a lealdade política entre os cidadãos não pode 

prescindir de um sentimento nacional comum, baseado em diversos elementos: 

vínculos de descendência, religião, história e, sobretudo, a língua. Na Europa, o 

bilinguismo ou polilinguismo é uma realidade presente em vários países, fato que 

reforça esta dificuldade dos Estados em manter esta integração e coesão 

nacionais. (ver mapa 05)  

Na Bélgica, o bilinguismo existe apenas em Bruxelas e nas comunas com 

facilidades, ou seja, o país reconhece duas línguas oficiais, quando, em 

realidade, a maior parte da população é monolíngue. (ver mapa 06) Já na 

Espanha, o bilinguismo tornou-se uma realidade, principalmente após a 

Constituição de 1978. Ainda que o catalão, o galego e o basco não sejam línguas 

oficiais (são co-oficiais), nestas Comunidades Autônomas, a maior parte da 

população fala a língua local e o castelhano (ver mapa 07). Em tese, o 
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castelhano é a língua representativa da nação espanhola, algo que não se pode 

definir na suposta nação belga. Esta questão linguística, no Reino Unido, é 

secundária, uma vez que o gaélico, o galês, o córnico e o scot são línguas pouco 

representativas dentro do território britânico. (ver mapa 08) 

Nos lugares onde a língua e a cultura são diferentes (aqui, entende-se 

cultura como o único recurso imediatamente disponível para executar a tarefa de 

diferenciação nacional), os governos nacionais têm enfrentado o incremento dos 

movimentos nacionalistas subestatais. O crescimento da democracia, assim 

como o sufrágio universal, não só aumentou o acesso da população às tomadas 

de decisões nacionais, como também robusteceu o anelo por ter um governo 

local próprio.  
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Também podem ser tecidas comparações em relação à questão dos 

partidos políticos que comandam estes países. Na Espanha, existe um domínio 

do PP e do PSOE, que se revezam no poder há mais de três décadas. Ambos 

sustentam um projeto nacional para a Espanha, que tem se esbarrado na própria 

indefinição do modelo constitucional do país. A ambivalência das competências 

entre Estado e Comunidades Autônomas favoreceu o êxito de alguns partidos 

regionais, como a CiU (na Catalunha) e o PNV (no País Basco), além do 

surgimento de outros partidos subestatais no restante do país. Segundo Prat 

(2002, p.22, tradução nossa)241, o êxito destes partidos “favoreceu um efeito 

escalada, de tal maneira que a proliferação de partidos subestatais na Espanha 

se transformou em um traço estrutural do sistema”.   

No Reino Unido, os partidos subestatais, tais como o SNP, na Escócia e 

o Sinn Féin, na Irlanda do Norte, têm se beneficiado dos questionamentos 

direcionados ao bipartidarismo no país (entre trabalhistas e conservadores). A 

própria crise política instaurada no país pós-Brexit, em 2016, tem possibilitado 

mais representatividade destes partidos ligados às minorias nacionais. 

Já a Bélgica é um caso raro no mundo, uma vez que os partidos regionais 

(chamados de comunitaristas) são os mais significativos do país, sendo o NVA 

em Flandres, e o Partido Socialista, na Valônia. O tipo de federalismo instituído 

no país (ver figura13) gerou um impacto de desmembração do sistema estatal 

de partidos (que antes existia).  

No âmbito político, podem ser ressaltadas as diferenças nos processos 

de condução das consultas populares encampadas na Escócia e na Catalunha. 

No Reino Unido, após o grande êxito obtido pelo SNP nas eleições legislativas 

de 2011 (elegeu 69 dos 129 deputados da Escócia), o parlamento de 

Westminster aceitou as consequências da vitória do SNP, e encaminhou a 

autorização para realização do referendo sobre a independência da Escócia, em 

2014. Na Espanha, tanto o PP como o parlamento rechaçaram a possibilidade 

de referendo em 2014 e em 2017, baseando-se em sua interpretação da 

Constituição espanhola. 

                                                           
241 El éxito de estos partidos ha favorecido un efecto escalada, de tal suerte que la proliferación 
de partidos subestatales en España se ha convertido en un rasgo estructural del sistema. 
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Na Catalunha, não houve campanhas oficiais a favor ou contra a 

independência, como aconteceu na Escócia, onde o governo britânico e os 

partidos principais tiveram que apresentar seus argumentos em prol da união, 

assim como os independentistas expuseram suas razões para a defesa da 

secessão. Na Catalunha, a polêmica em torno dos benefícios e desvantagens 

da independência sempre se mesclou com o debate se era jurídica e 

democraticamente admissível ou desejável decidir esta questão em um 

referendo, fato superado na Escócia, já que a consulta lá realizada teve a 

anuência de Westminster. 
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5.2. Estratégias de construção de identidade das nações sem Estado: 

Flandres, Escócia e Catalunha 

  

Como foi apresentado nos capítulos anteriores, os movimentos 

nacionalistas periféricos ou subestatais se fortaleceram no velho continente, no 

século XX, sobretudo em seu final, em um contexto que se imaginava que 

ocorreria exatamente o contrário, já que se consolidava o bloco europeu, calcado 

em bases democráticas e de respeito à pluralidade étnico-cultural evidenciada 

em todo o seu território. As fórmulas pacíficas de acomodação das diversidades 

culturais executadas na Bélgica, Espanha e Reino Unido, entendidas como o 

bálsamo que curaria todos os males identitários, geraram um efeito 

dessemelhante do esperado, já que os movimentos periféricos, principalmente 

em Flandres, Catalunha e Escócia se organizaram ainda mais, invocando a 

existência de nações não dotadas de um reconhecimento institucional em forma 

de Estado próprio, posicionando-se em oposição aos Estados que dominam os 

territórios pleiteados por estas minorias nacionais. 

 O nacionalismo implica uma proposta de identidade coletiva de 

dimensões políticas que diz respeito à legitimidade de poder exercida em um 

território e que se baseia, entre outras razões, na consciência étnica do povo e 

na lealdade territorial, ou seja, na limitação do espaço do eu e do outro. Quando 

as ações nacionalizantes emanam do Estado, podem ser utilizados elementos 

normativos para sua consolidação, tais como ensino, meios de comunicação, 

alistamento militar obrigatório, religião etc. Não obstante, grande parte dos 

movimentos nacionais das últimas décadas tem efluído de nações sem Estados, 

ou seja, se arroga a existência de nações estruturadas sob bases distintas das 

historicamente construídas nos Estados a que pertencem.  

À vista disso, mais autonomia ou independência são os únicos caminhos 

possíveis de acordo com estes movimentos, já que as ações de descentralização 

executadas pelos Estados nacionais até então, não respondiam aos anseios 

destas minorias que se transformaram em sujeitos políticos. 

 Segundo Núñez Seixas (2004), existem três condições para a existência 

de um movimento nacionalista: a presença de uma ideologia nacionalista; a 

objetivação do reconhecimento nacional mediante métodos de agitação e 
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propaganda sociopolítica e; a concepção de que o movimento nacionalista é um 

movimento de ordem social. Nos casos estudados nesta tese, estas três 

premissas são evidentes, por isso, pode-se afirmar que são os movimentos mais 

avançados, do ponto de vista de organização política e social, em toda a porção 

ocidental da Europa. 

 Flandres, Catalunha e Escócia, ainda que tenham dessemelhanças 

culturais e históricas em seu processo de formação socioterritorial, têm algumas 

similitudes também: são nações que se autodefinem como portadoras de 

identidades culturais diferenciadas dos Estados onde estão situadas, duas delas 

têm línguas específicas (catalão e neerlandês), uma intensa tradição que 

caminhou do autonomismo para o soberanismo, além de um forte 

desenvolvimento econômico, se comparadas aos Estados a que pertencem. Nos 

três casos, os partidos que representam estes entes subnacionais acusam as 

práticas nacionalizantes que provêm dos Estados de serem discriminatórias e 

não atenderem aos interesses de suas minorias nacionais. De acordo com Prat 

(2002): 

 

Historicamente as elites políticas escocesas e flamengas 
colaboraram com seus respectivos Estados, as da 
Catalunha foram marginalizadas, um fato que pode ter 
relação com seu maior desenvolvimento econômico desta 
em comparação com os outros dois territórios. (PRAT, 
2002, p.25, tradução nossa)242 

  

Interessante observar também a relação que estas nações sem Estado 

estabeleceram com as capitais dos países onde estão insertadas. Londres 

representava o progresso para as elites escocesas, assim como Bruxelas para 

os flamengos. O caso belga é ainda mais incisivo neste tema, já que Flandres 

nomeou Bruxelas como sua capital política (onde se encontra a sede do 

parlamento flamengo). Já para os catalães, Madri sempre significou um 

obstáculo para o desenvolvimento econômico da Catalunha. O professor Klaus 

Nagel, em entrevista concedida em julho de 2016, afirmou que é bastante 

                                                           
242 Históricamente las élites políticas escocesas y flamencas colaboraron con sus respectivos 
Estados, las de Cataluña fueron marginadas, un hecho que puede tener alguna relación con el 
mayor desarrollo económico de ésta en comparación con los otros dos territorios. 
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comum que um catalão, ao viajar ao exterior, evite fazer conexão aeroportuária 

na capital espanhola (fato que denota a rivalidade histórica existente entre as 

duas cidades).  

Neste sentido, pode-se asseverar que, enquanto Bruxelas sempre foi um 

“sonho de consumo” dos movimentos nacionalistas flamengos (os quais temem 

perdê-la em caso de cisão do país, já que Bruxelas e Valônia formariam a “nova 

Bélgica”), os movimentos escoceses nunca ansiaram conquistar Londres, pelo 

contrário, reconhecem que a cidade carrega um britanidade que a distingue do 

que se imagina como condizente para a sede de um governo escocês (a Escócia 

teve, historicamente, escassa recepção de imigrantes, diferentemente de 

Londres). Já o catalanismo projeta em Madri a maior responsabilidade de uma 

unidade nacional artificializada e imposta; ou seja, Madri representa o oposto do 

que os movimentos catalães preconizam, já que eles entendem ter uma 

identidade nacional legítima, viva e genuína, diversamente do que afirmam sobre 

a espanhola.  

Em geral, assim como em outros casos de nacionalismos periféricos, 

pode-se reconhecer que estes movimentos se organizaram em algumas etapas. 

A primeira delas diz respeito a reivindicações de tradições, costumes, história, 

língua, mas ainda com baixa conotação política. Em Flandres, nota-se esta 

característica no início do século XX, quando a língua se tornou uma questão 

central para o movimento flamengo. Em 1913, devido às pressões flamengas, o 

neerlandês foi oficialmente aprovado para uso nas escolas, tribunais e órgãos 

governamentais. Na Escócia, no final da Era Vitoriana, o movimento nacionalista 

escocês temia uma perda identitária, já que a Escócia mais parecia ser uma 

província britânica e não uma nação que tinha igualdade de condições com a 

Inglaterra. Também no final do século XIX, os nacionalistas catalães se 

mostravam dispostos a participar da construção da Espanha como Estado 

nacional moderno, desde que reconhecesse as identidades diversas presentes 

em seu território, começando pela catalã, e acolhesse a memória histórica e 

literária dos diversos povos de que se compunha a Espanha. 

A segunda fase se caracterizou pela pugna por autonomia. Já se falava 

em direito a autogoverno dentro de um Estado, além de um reconhecimento 

político, já que estas minorias nacionais portavam claras particularidades 
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culturais que as diferenciavam do restante dos Estados a que pertencem. Na 

Bélgica, afirma-se que o federalismo instaurado na década de 1960 resultou da 

pujança do nacionalismo flamengo, cujas reivindicações sempre estiveram 

alicerçadas no combate à histórica marginalização linguística sofrida pelos 

neerlandófonos, ao impedimento do contínuo fluxo de valões em direção a 

Flandres (por ser uma região mais próspera), além da luta por uma divisão mais 

justa dos impostos arrecadados no país.  

Na Escócia, na década de 1970, o SNP já era o segundo partido nacional, 

tendo como bandeiras de luta a inserção do federalismo no Reino Unido e o 

reconhecimento do gaélico como língua oficial do país, obtendo o mesmo status 

que o inglês. Em função do crescimento do partido, reconheceu-se o 

renascimento do nacionalismo escocês, que provocou uma reação aguda entre 

os britânicos: os partidos do Reino Unido – trabalhistas e conservadores – 

permitiram que se criasse um parlamento escocês a partir de um referendo, o 

qual, como dito anteriormente, se realizou em 1978, mas foi rechaçado pelo povo 

escocês naquele momento.  

Na Catalunha, durante o governo Jordi Pujol (1980 a 2003), houve uma 

postura mais moderada dos nacionalistas catalães, evidenciada pela defesa do 

sistema autonômico espanhol, em troca de um maior grau de autogoverno 

catalão dentro do Estado espanhol. 

Já a terceira etapa pode ser tipificada pela exigência, proveniente dos 

partidos nacionalistas, de plena soberania do território, recorrendo ao princípio 

de autodeterminação e direito a decidir. Em geral, esta fase se solidificou na 

Europa no início do século XXI. Na Bélgica, o NVA (partido que comanda o país 

atualmente) entende que deve existir uma transição para a independência 

flamenga, demanda que seria contemplada caso houvesse mais autonomia 

fiscal para Flandres, assim como a regionalização da previdência social do país. 

Desta forma, o Estado belga teria ainda menos competências em relação às 

regiões e às comunidades linguísticas.  

Na Escócia, o SNP (que comanda a nação escocesa nos dias de hoje), 

defende uma nova organização de referendo para encaminhar a saída da 

Escócia do Reino Unido. Em 2014, houve esta consulta popular, que foi objetada 
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pelos escoceses. Entretanto, à vista do Brexit ocorrido em 2016, o SNP luta por 

um retorno da Escócia ao bloco europeu, ou seja, anseia a independência para 

depois se tornar interdependente.  

Na Catalunha, a recrudescência do anelo por soberanismo ocorreu após 

a desaprovação do Estatuto catalão, de 2006, executada pelo Tribunal 

Constitucional espanhol em 2010. Foi suprimida a afirmação de que se 

assentisse a Catalunha como uma nação. O atual partido que comanda a 

Comunidade Autônoma (Partido Democrático Europeu Catalão) organizou 

referendo independentista em outubro de 2017, tendo a aprovação de quase 

90% dos votos válidos (cerca de 2,2 milhões de pessoas comparecerem às 

urnas). Até a presente data, existe um imbróglio envolvendo esta questão, já que 

nenhum país europeu disse que reconheceria o novo Estado catalão. 

Outra comparação possível entre os três movimentos estudados se refere 

à maneira como eles têm projetado a imagem de suas nações no exterior e 

promovido aspectos ligados às suas identidades culturais, delimitando as 

diferenças entre eles e os Estados a que pertencem. A paradiplomacia 

desenvolvida por estas nações sem Estado objetiva o reconhecimento de que 

eles também são atores internacionais e que agem paralelamente à diplomacia 

estatal. Ela se centra em temas culturais, principalmente quando o ente 

subnacional tem língua própria, como são os casos de Flandres e Catalunha. 

Também almeja investimentos estrangeiros, compartilhamento de tecnologias e 

posicionamento no sistema internacional de comércio. A diplomacia subestatal 

também atua em assuntos políticos, principalmente no que tange a alianças com 

outras regiões e nações.  O exemplo de paradiplomacia que mais obteve êxito 

até a presente data é a de Quebec, que possui aproximadamente quarenta 

escritórios oficiais em todo o mundo. 

Flandres é o melhor exemplo diplomacia subestatal dentro da Europa243. 

Segundo Regoyos (2011, p.256, tradução nossa), “na Europa ninguém tem mais 

delegações que eles, e ao contrário do caso espanhol, eles podem firmar 

tratados internacionais” 244. O modelo de diplomacia desenvolvido na Bélgica é 

                                                           
243 Flandres já firmou mais de trinta tratados exclusivos.  
244 En Europa nadie tiene más delegaciones que ellos, y al contrario que en el caso español, 
pueden firmar tratados internacionales. 
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bastante avançado, já que as regiões e as comunidades linguísticas são 

incumbidas de projetar suas competências domésticas para o exterior; ou seja, 

apesar de Flandres e Valônia serem entes subnacionais, elas passam a ser 

responsáveis por desenvolver parte importante da diplomacia belga. 

A Escócia começou a desenvolver uma ação exterior apenas em 1997, 

após a criação de seu parlamento. Suas atividades ficaram centradas na União 

Europeia e nos Estados Unidos e tencionava-se transmitir uma imagem deles 

mediante a promoção cultural e do turismo. A Escócia tem seu próprio escritório 

em Bruxelas e funcionários em embaixadas britânicas em alguns países do 

mundo. De acordo com Keating (2012, p.231, tradução nossa)245, “ainda há 

muito espaço para a atividade paradiplomática escocesa, já que o nome da 

Escócia é reconhecido e capta atenção de todas as partes”.  

A política exterior catalã é um caso híbrido. Além dos escritórios no 

exterior, conta com o Instituto Catalão de Indústrias Culturais (ICIC), que opera 

independentemente na promoção da cultura e produtos catalães e com o 

Instituto Ramon Llull, que se dedica à promoção internacional do catalão e sua 

cultura. A ideia é que a promoção da identidade possa facilitar a cooperação 

econômica e vice-versa. O objetivo não é somente a projeção dos interesses 

catalães, mas a internacionalização da Catalunha. A Catalunha tem acordo de 

cooperação com a Unesco desde 2002 e alcançou este espaço sem ter que 

concorrer com a Espanha, algo parecido com os quebequenses, que também 

possuem uma delegação neste organismo internacional. Pode-se dizer que o 

modelo de paradiplomacia desenvolvido pela Catalunha é menos político que o 

flamengo e mais próximo ao escocês (REGOYOS, 2011). 

Em função dos recentes casos envolvendo a Catalunha (referendo 

independentista unilateral) e o Brexit, infere-se que as ações paradiplomáticas 

desenvolvidas por ambas as nações sem Estado tendem a se tornar 

protodiplomáticas. De acordo com Keating (2012, p.230, tradução nossa) 246, “o 

termo protodiplomacia se refere a governos que aspiram à independência e 

buscam apoios no exterior”. Indubitavelmente, a protodiplomacia ganha força no 

                                                           
245 Aún queda espacio para la actividad paradiplomática escocesa, ya que el nombre de Escocia 
es reconocido y capta la atención en todas las partes. 
246 El término protodiplomacia se refiere a los gobiernos que aspiran a la independencia y buscan 
apoyos en el exterior. 
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atual contexto, já que expressa uma confrontação direta com os governos 

espanhol e britânico.  

No caso escocês, há um esforço em acerar a ideia de uma Escócia 

independente, e que, insertada no bloco europeu, poderia contribuir muito para 

o desenvolvimento da integração europeia. Neste sentido, transparece-se uma 

posição diferente à adotada pelos britânicos, principalmente ingleses e galeses, 

em consolidar o Brexit.  

A situação catalã é mais grave, em função do resultado do referendo de 

2017 e a consequente crise institucional instalada na Espanha, após a Catalunha 

ter declarado sua independência (até a presente data, o governo catalão 

suspendeu seu processo independentista, abrindo-se a um processo de 

negociação com os espanhóis). A (proto)diplomacia catalã tem trabalhado no 

sentido de obter apoio internacional à sua independência, demonstrando seu 

potencial do ponto de vista econômico e comercial (se houvesse cisão em 

relação à Espanha), além de justificar sua separação, entre outras razões, por 

ter tradições culturais muito dessemelhantes às hispânicas. À vista disso, uma 

maneira encontrada por institutos ligados à Generalitat tem sido o de ensinar 

língua e cultura catalãs nos países onde há representação oficial da Catalunha. 

Em todos os três exemplos trabalhados até aqui, repara-se que, ainda que 

as circunstâncias político-econômicas tenham se tornado as “vitrines” destes 

movimentos nacionalistas centrífugos, se fazem necessárias a defesa e a 

consolidação de uma identidade nacional que legitime a ação destas forças. Não 

há dúvidas de que valores, convenções, costumes, idioma entre outros, se 

transmitam aos membros de um grupo nacional, isto é, o andamento da 

identificação destes elementos citados em relação a seus integrantes requer e 

provoca intenso gradiente emocional. Consoante a isso, assevera Guibernau 

(2009), que há duas conclusões a que se pode chegar quando se considera a 

identidade nacional: i) uma cultura compartilhada favorece a criação de vínculos 

de solidariedade entre os membros de uma comunidade dada, ao permitir-lhes 

se reconhecer entre si como (co)nacionais e imaginar sua comunidade como 

distinta e diferenciada das demais; ii) os indivíduos socializados em uma cultura 

particular tendem a interiorizar seus símbolos, seus valores, suas crenças e seus 

costumes como se formassem parte de si mesmos. 
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A partir daí, evidencia-se a complexidade inerente ao processo de 

estruturação de uma identidade nacional distinta daquela construída pelos 

Estados através, principalmente, da homogeneização cultural e linguística. Tanto 

na Escócia, quanto em Flandres e na Catalunha, as lideranças dos movimentos 

autonomistas e/ou secessionistas, ainda que apresentem dados objetivos para 

justificar suas ações, entendem que apenas com uma orientação cultural clara, 

de defesa de tradições, símbolos, hábitos, práticas etc., terão um maior apoio da 

população para sedimentar o caminho para uma futura cisão, ou seja, todos 

estes elementos ligados a questões culturais e identitárias, se transformam em 

objetos políticos. 

Além disso, não só em elementos étnicos se baseiam as identidades 

nacionais, mas também em questões geográficas. Conforme afirma Nogué Font 

(2006, p.38): “a identidade não está apenas associada a características tais 

como o sexo e a origem étnica, mas também ao espaço geográfico e cultural. 

Todos nascemos em um âmbito cultural determinado e em um lugar específico”. 

É importante ressaltar, conforme aponta a figura 16, que na Bélgica, o 

movimento nacionalista emana de uma maioria nacional (flamenga), fato que é 

exceção à regra. Enquanto Flandres detém 55% da população, a Valônia possui 

apenas 33%. Já o caso escocês está em situação oposta, já que esta minoria 

representa 10% da população britânica. Por fim, a situação catalã é a de conter 

15,9% da população espanhola. Nos três casos, nos referimos a três grupos 

nacionais com quantidade expressiva de membros, se comparados a outros 

movimentos subnacionais existentes no continente europeu. 
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5.3. A União Europeia e a Europa das Regiões 

  

A origem da integração europeia está ligada à devastação causada pela 

Segunda Guerra Mundial, quando os Estados do velho continente constataram 

haver uma necessidade de arrefecer as tensões entre seus membros, 

principalmente entre França e Alemanha. De acordo com Ricupero (2008, s/p) 

“A tendência de integração se deveu justamente à traumática experiência dos 

europeus com o monstruoso nacionalismo das duas guerras mundiais e ao 

desejo de reverter esse processo autodestrutivo”.  Sem dúvidas, as razões mais 

relevantes para a constituição de uma comunidade regional estavam 

relacionadas à ideia de evitar novas guerras na Europa. Conforme afirma Gilpin 

(2011):  

Alcançar estes objetivos políticos, como o fim da rivalidade 
entre França e Alemanha e criar uma entidade política 
capaz de aumentar a representatividade internacional da 
Europa e fortalecer seu poder de negociação internacional 
foi de vital importância na integração europeia. (GILPIN, 

2011, p.343, tradução nossa)247 

 

O Tratado de Roma (1957) é considerado o marco institucional do 

processo de constituição do bloco europeu. Anteriormente, já havia sido erguida 

a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Ceca), criada pelo Tratado de 

Paris, em 1951, por Itália, França, Alemanha ocidental, Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo. De acordo com Pecequilo (2014, 2014, p.12)), “o objetivo da Ceca 

seria criar regras comuns para as indústrias de carvão e aço, tendo relação direta 

com o controle de fabricação de armas no pós-Segunda Guerra Mundial”. 

Em 1957, com o Tratado de Roma, houve a ampliação da cooperação 

econômica entre os países citados, com a formação da Comunidade Europeia 

de Energia Atômica (Euratom) e a Comunidade Econômica Europeia (CEE), que 

passaram a vigorar em 1958. Uma das medidas que a CEE estabelecia era a 

geração de um mercado comum, de livre circulação de bens, serviços, capitais 

                                                           
247 Attainment of such political objectives as ending French-German rivalry and creating a political 
entity to increase Europe’s international standing and strengthen its international bargaining 
position has been of vital importance in European integration. 
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e pessoas entre os Estados signatários, objetivo consolidado mais fortemente 

apenas nas décadas de 1990 e 2000, com a institucionalização da União 

Europeia, em 1992, através do Tratado de Maastricht e reforçado com a criação 

do euro em 1998, mas colocado em circulação apenas em 2002. 

O Tratado de Maastricht criou a UE, integrando as três comunidades 

europeias: Ceca, Euratom e CEE. De acordo com o Tratado, a UE se sustenta 

em três pilares: Políticas Comunitárias, Política Externa e de Segurança Comum 

e Justiça e Assuntos Internos (importante ressaltar que estes pilares foram 

extintos a partir do Tratado de Lisboa, de 2007). Além disso, possui apenas as 

competências que lhe são atribuídas pelos Tratados, não tendo competência 

geral. Segundo o artigo 3 do Tratado: 

A Comunidade atuará nos limites das atribuições que lhe 
são conferidas e dos objetivos que lhe são cometidos pelo 
presente Tratado. Nos domínios que não sejam das suas 
atribuições exclusivas, a Comunidade intervém apenas, de 
acordo com o princípio de subsidiariedade, se na medida 
em que os objetivos da ação encarada não possam ser 
suficientemente realizados pelos Estados-membros, e 
possam, pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação 
prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário. A 
ação da Comunidade não deve exceder o necessário para 
os atingir os objetivos do presente Tratado. 

  

Também no Tratado de Maastricht, elevou-se a questão da importância 

das regiões. A tenção era que, com a cimentação das regiões e o apoio que lhes 

conferia a Comissão Europeia, poderia assomar um terceiro nível de governo: 

europeu, estatal e regional. No Tratado, as regiões obtiveram duas concessões 

importantes: a criação de um Comitê das Regiões (1994) e uma determinação 

que assentia às regiões representar seus Estados no Conselho de Ministros, 

desde que autorizassem as leis domésticas. Seus membros são heterogêneos, 

incluindo nações sem Estado (governos autônomos) e municipalidades.  

Não obstante, segundo Keating (2012, 2012, p.233, tradução nossa)248, 

nenhuma das duas concessões “cumpria as demandas das regiões autônomas 

ou das nações sem Estado de um lugar distintivo que fosse algo mais que uma 

                                                           
248 Ninguna de las dos cumplía las demandas de las regiones autónomas o de las naciones sin 
Estado de un lugar distintivo que fuera algo más que una descentralización administrativa. 
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descentralização administrativa”. Aventava-se a possibilidade de que as regiões 

pudessem ganhar status como “regiões da Europa”, ideia que não avançou. 

É importante destacar que até o final da década de 1970, os movimentos 

nacionalistas periféricos, em geral, se opunham à integração europeia, quadro 

que foi modificado na década de 1980, quando pensou-se na ideia de uma 

“Europa das Regiões” em oposição à “Europa dos Estados”. Em 1980, o 

Conselho da Europa aprovou o Marco Europeu sobre Cooperação 

Transfronteiriça, fato que parecia abrir possibilidades às nações que ocupam 

mais de um Estado (NAGEL, 2011).  

Uma nação sem Estado ter controle sobre uma região passou a ser um 

objetivo importante para os partidos nacionalistas, por acreditarem que, 

paulatinamente, o terceiro nível de governo se consolidaria, enquanto os 

Estados terminariam desaparecendo nas décadas seguintes. Não obstante, este 

fenômeno não se concretizou na década de 1980. De acordo com Nagel (2011, 

p.14, tradução nossa)249, “nem a descentralização da França, Itália e Espanha, 

nem a federalização da Bélgica, nem o lançamento de uma política regional da 

CEE promoveram ou permitiram eludir os Estados-membros”. 

 De modo geral, o movimento para formar as regiões em um terceiro nível 

não obteve o sucesso esperado, apesar de as autoridades regionais e locais 

terem abertas mais de três centenas de representações em Bruxelas, sendo um 

reflexo do impacto que a integração europeia ocasionaria nos assuntos regionais 

e locais. Esta falta de êxito do regionalismo se deu em função da 

heterogeneidade das regiões (algumas aspiram a um Estado próprio), do 

rechaço de alguns Estados em ceder parte de seu poder a elas e pelo fato de a 

própria Comissão Europeia não ter apresentado nenhum desvelo em 

enfraquecer os Estados, atribuindo mais competências às regiões. Sem dúvida, 

evidencia-se no bloco europeu o robustecimento de sua natureza 

intergovernamental e não supragovernamental, como apregoam os defensores 

das regiões. Para Keating (2012): 

As opções para as nações sem Estado se reduziram a 
duas possibilidades: trabalhar através dos mecanismos de 
consulta e pressão, e ganhar maior influência na 

                                                           
249 Ni la descentralización de Francia, Italia y España, ni la federalización de Bélgica, ni el 
despliego de la política regional de la CE promovieron o permitieron eludir al estado miembro. 
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capacidade de negociação de seu Estado dentro do 
Conselho de Ministros. (KEATING, 2012, p.233, tradução 

nossa). 250 

 

Guibernau (1997) afirma que não está clara a maneira como a União 

Europeia tratará as nações sem Estado. Segundo a autora, a Europa é uma 

entidade problemática, cujas fronteiras físicas e culturais não são claras, mas 

que partilha uma civilização comum. Além disso, as discussões sobre o processo 

de unificação europeia, entre um número limitado de Estados, não incluíram um 

controle das aspirações e reivindicações de minorias nacionais, daí deriva a 

fragilidade que representou a ideia de uma Europa de Regiões. 

Neste sentindo, Castells (2010) assevera que dois fenômenos parecem 

caracterizar o período histórico atual: 

a) a desintegração de Estados plurinacionais que tentam preservar sua total 

soberania ou negar a pluralidade de seus elementos constitutivos nacionais. Ex. 

ex- URSS, ex-Iugoslávia, Indonésia, Índia, Nigéria. O resultado da desintegração 

é a formação de quase-Estados-Nação, porque apresentam os componentes de 

soberania com base em uma identidade nacional constituída historicamente, 

mas recebem o qualitativo quase em razão do conjunto inextricável de relações 

com sua matriz histórica, que os força a compartilhar da soberania com o Estado 

anterior. 

b) o desenvolvimento de nações que ficam no limiar da condição de Estado, ex. 

Catalunha, Quebec, Flandres, são quase Estados nacionais por não constituírem 

estados completamente formados, mas conquistaram uma parcela de autonomia 

política com base em sua identidade nacional. 

 Na Europa, observa-se um incremento da representatividade das nações 

sem Estado (não no bloco, mas nos Estados onde estão inseridas), sendo um 

rescaldo da maneira como o próprio continente foi se constituindo, ou seja, as 

minorias nacionais sobreviveram e atualmente anseiam mais força, dado o 

                                                           
250 Las opciones para los gobiernos territoriales sin Estado se han reducido a dos: trabajar a 
través de los mecanismos de consulta y presión, y ganar una mayor influencia en la capacidad 
de negociación de su Estado dentro del Consejo de Ministros. 
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contexto de consolidação do bloco europeu, calcado em bases democráticas. Há 

alguns elementos históricos que corroboram para esta afirmação: 

a) O Congresso de Viena e a forma como se redesenharam as fronteiras do 

continente no século XIX, após a assinatura do Tratado de Paris (1814). 

Tencionava-se restabelecer as fronteiras políticas como eram antes das Guerras 

Napoleônicas. Por exemplo: a Rússia anexou parte da Polônia, a Finlândia e a 

Bessarábia. A Áustria anexou a região do Bálcãs, assim como o Império Turco-

Otomano manteve o controle dos povos cristãos do sudeste europeu. A Suécia 

e a Noruega se uniram e a Prússia ficou com parte da Saxônia e da Polônia, 

assim como com as províncias do Reno etc. 

b) O fim dos impérios europeus pós-Primeira Guerra Mundial e a assinatura do 

Tratado de Versalhes: com a desintegração dos impérios Austro-Húngaro, 

Turco-Otomano, Czarista-Russo e Alemão, (res)surgiram novos Estados de uma 

só vez: Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Finlândia, Letônia, 

Lituânia, Estônia e Polônia. Além disso, houve uma série de concessões 

territoriais que a Alemanha teve que fazer, principalmente, a seus vizinhos, fato 

que reorganizou, uma vez mais, o espaço europeu. 

c) O pós-Segunda Guerra mundial e o novo traçado de fronteiras na Europa 

centro-oriental: divisão da Alemanha em oriental e ocidental, novo desenho da 

Polônia, além da anexação dos países do Báltico à URSS (acordo Molotov-

Ribbentrop); 

d) A queda do muro de Berlim e os processos de desintegração da URSS e da 

Iugoslávia: no continente europeu (re)nasceram dezenove países: do fim da 

URSS, (re)criaram-se os três países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), os três 

do Cáucaso (Geórgia, Azerbaijão e Armênia), além de Ucrânia, Moldávia e 

Bielorrússia. Do fim da Iugoslávia, surgiram: Croácia, Bósnia Herzegovina, 

Macedônia, Montenegro, Sérvia, Eslováquia e Kosovo. A Alemanha foi unificada 

e a Tchecoslováquia foi dividida em dois novos Estados: República Tcheca e 

Eslováquia. 

 A constante mudança das fronteiras estatais e os contínuos movimentos 

populacionais que se realizaram na Europa durante todo o século XX e primeiras 

décadas do século XXI, deixaram testemunhos do problema das minorias 
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nacionais e avivaram o desenvolvimento de movimentos nacionalistas 

centrífugos. Do outro lado estão os Estados, para os quais é essencial delimitar 

o seu espaço, ou seja, demarcar sobre qual território reside a sua soberania. O 

Estado moderno é essencialmente territorial, ou seja, o estabelecimento das 

fronteiras aponta para sua característica mais importante: sua impenetrabilidade. 

De acordo com Raffestin (1993), as fronteiras estatais delimitam o marco 

territorial de um projeto social lato sensu, e contribuem pela mesma razão na 

elaboração de uma ideologia. Neste sentido, completa Nogué Font (2006): 

A fronteira é, em suma, a delimitação física e simbólica 
mais palpável do que poderíamos denominar o espaço de 
produção e de reprodução da identidade nacional, ainda 
que frequentemente muitas áreas periféricas de certos 
Estados não se incorporaram ao processo de construção 
nacional até muito tempo depois do estabelecimento da 
fronteira. (NOGUÉ FONT, 2006, p.210). 

 

 O estabelecimento destas fronteiras ocasiona o irredentismo destas 

minorias nacionais compreendidas entre os limites estatais; ou seja, estas 

nações sem Estado advogam a recuperação de terras que lhe tenham sido 

tomadas em algum momento da História. Em outras palavras, ele diz respeito 

aos povos que desejam se separar do Estado onde estão insertados, anexando-

se a outro Estado (do qual se sentem membros), ou constituindo um próprio 

Estado nacional soberano, independente. À vista disso, completa Nogué Font 

(2006, p.211): “quando se analisa o traçado das fronteiras internacionais, não é 

nenhum atrevimento afirmar que a maioria dos Estados do mundo contêm 

potencialmente nacionalismos secessionistas”. 

 Quando os limites impostos pelos Estados nacionais despertam o 

irrendentismo destas nações sem Estado, a União Europeia, em tese, seria a 

solução para os problemas destas minorias. Neste sentido, afirma Ohmae (1999, 

p.3): “a fissão apresentada pela autonomia local e pelo irredentismo étnico, não 

menos do que a fusão proposta pelo Tratado de Maastricht, mostra que os 

governos centrais já não ostentam um poder comparável àquele de que 

desfrutavam antes”.  

Ao serem rompidas as muralhas que fendem os Estados, já que, 

teoricamente, a única fronteira que existiria de fato é a que separa o bloco do 
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restante da Europa, os nacionalismos periféricos, que, em muitos casos, estão 

repartidos em Estados diferentes (caso basco, por exemplo, o qual está situado 

na França e na Espanha), enxergam como real a possibilidade de se criar um 

território de base cultural, linguística, étnica etc.  

Uma Europa de regiões, pautada em uma divisão alicerçada nestes 

critérios, mitigaria as tendências separatistas, uma vez que os Estados teriam, a 

princípio, um papel secundário ou compartilhado nas decisões propostas pelo 

bloco. Vale lembrar que existem, aproximadamente, 350 regiões delimitadas 

pelo Comitê das Regiões e grande parte dos nacionalismos ligados a elas são 

europeístas, porque almejam superar os limites do Estado onde vivem e, ao que 

tudo indica, iria ao encontro da construção comunitária inculcada pelo bloco. Sob 

este ponto de vista, completa Regoyos (2011) 

Para os nacionalismos centrífugos, Europa é a sua 
gasolina. Apostam por este futuro super-Estado europeu. 
Encontra nele um aliado para desmontar os Estados que 
hoje dão forma à UE. Como se a construção europeia 
quisesse a morte dos Estados que lhe deram vida 
(REGOYOS, 2011, p.245, tradução nossa)251. 

 

 Este novo regionalismo apontaria para o fato de que as cidades e regiões 

seriam identificadas como os níveis-chave para a análise e resolução de conflitos 

de ordem social e econômica. Não obstante, segundo Clifford (2015), apesar de 

a solução regional ser vista como ideal para os problemas europeus, há muitas 

regiões sem regionalidade, ou seja, algumas regiões foram delimitadas, mas não 

têm o sentimento de pertencimento regional emanando de parte do povo que ali 

reside. De certa forma, a baixa identificação de parte da população com este 

nível de gestão, foi também um elemento que dificultou a consolidação desta 

Europa das Regiões. As regiões não podiam ser tratadas como homogêneas, 

quando eram claramente heterogêneas. De acordo com Haesbaert (2010): 

Regionalidade estaria ligada à propriedade ou qualidade 
de ser regional, ou seja, envolveria a criação concomitante 
da realidade e das representações regionais, sem que elas 
possam ser dissociadas ou que uma se coloque, a priori, 
sob o comando da outra – o imaginário e a construção 

                                                           
251 Para los nacionalismos centrífugos, Europa es su gasolina. Apuestan por este futuro super-
Estado europeo. Encuentra en él un aliado para desmontar los Estados que hoy dan forma a la 
Unión Europea. Como si la construcción europea quisiera la muerte de los Estados que le han 
dado vida. 
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simbólica moldando o vivido regional e a vivência e 
produção concretas da região, por sua vez, alimentando 
suas configurações simbólicas. (HAESBAERT, 2010, p.6). 

 

 Indubitavelmente, o principal elemento que impossibilitou a solidificação 

da Europa das Regiões, foi que a relativização da soberania dos Estados-nação 

chegou a um ponto de inflexão, ou seja, realizaram-se ações de descentralização 

para acomodar minorias nacionais, ofereceu-se um espaço consultivo às regiões 

dentro da Comissão Europeia, do Conselho da UE do Parlamento Europeu, 

através do Comitê das Regiões, criaram-se a Carta Europeia para as Línguas 

Regionais ou Minoritárias (1992) (ver mapa 09), Convenção para a Proteção das 

Minorias Nacionais (1995) (ver mapa 10) etc., todavia, estas ações tinham um 

limite para não fragilizar os Estados (os quais executaram estas medidas 

mencionadas). Dar mais poder às regiões significaria desconstruir a ideia de 

integração a partir da consolidação de uma federação de Estados.  
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Como pode se observar nos mapas 09 e 10, Espanha e Reino Unido 

assinaram e ratificaram os dois documentos. Já a Bélgica rechaçou a carta das 

línguas minoritárias e regionais e apenas assinou a convenção de proteção das 

minorias nacionais (fato plausível, em função do nacionalismo belga emanar da 

parte que contém a maioria nacional).  

Uma Europa de nações ou regiões causaria uma fragilização dos Estados 

em seu interior, fato que comprometeria a concepção do que seria integrar a 

Europa de maneira promissora. O modelo europeu de integração poderia gerar 

um efeito indesejado dentro do atual contexto de globalização: o da balcanização 

do continente. A formação de vários microestados derivados das lutas 

secessionistas vistas na maior parte de seus Estados-membros. 
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 Imaginava-se que com a globalização e ascensão dos regionalismos no 

mundo, os Estados desfaleceriam, fato que não ocorreu na Europa por algumas 

circunstâncias: 

a) nem todas as reivindicações nacionalistas se deram de forma pacífica, como 

no País Basco, na Córsega e na Irlanda do Norte. Nestes casos, fez-se 

necessária a ação estatal para combater o crescimento da violência provinda de 

grupos separatistas presentes nestas áreas. Em outras palavras, dificilmente 

uma nação sem Estado alcançaria independência utilizando-se de mecanismos 

tirânicos.  

b) Os Estados foram os entes responsáveis pela estrutura federal da Europa. 

Um elemento claro de como os Estados sempre tiveram mais representatividade 

que as nações e regiões, refere-se às línguas consideradas oficiais dentro do 

bloco. A Comissão Europeia atribui a três idiomas a característica de serem 

línguas-pivô: alemão, inglês e francês. O restante se traduz às 23 línguas oficiais 

dos Estados-membros. Enquanto o maltês e o gaélico, por exemplo, são línguas 

oficiais dentro do bloco, o catalão, o basco, o galego, o corso, o occitano, o 

alsaciano entre outros, não são reconhecidos. 

c) A incorporação dos Estados do leste europeu dentro do bloco, territórios que 

são formados por dezenas de minorias nacionais, mas que, em alguns casos, as 

contornaram através de medidas autoritárias e etnocêntricas: o caso dos países 

do Báltico em relação às minorias russas. 

  É importante sobrelevar que todos os casos de fragmentação na Europa 

pós-Guerra Fria se deram fora dos limites da União Europeia (Tchecoslováquia, 

Iugoslávia e União Soviética). O caso de Kosovo é o mais emblemático, pois 

depois de ser conhecida a sentença do Tribunal Internacional de Haia, em 2010, 

sobre o reconhecimento de sua independência - dadas as circunstâncias 

excepcionais em que se encontravam os kosovares -  ainda assim, muitos países 

não ratificaram a sua existência.  

Segundo parecer da ONU à época, em função de as autoridades sérvias 

terem mutilado os direitos das pessoas de origem albanesa que viviam em 

Kosovo, a única possibilidade que se vislumbrava para a resolução do conflito 

era conceder-lhes independência (alcançada através de referendo unilateral, 
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pois não houve anuência da Sérvia). Vale lembrar que o caso de Kosovo não 

mudou as leis do direito internacional com relação à secessão de Estados a partir 

de referendos unilaterais, ou seja, o direito internacional não prevê, mas também 

não impede este processo. 

 Dentro da União Europeia, cinco países não reconheceram a 

independência de Kosovo: Chipre (teme que se reconheça a República Turca do 

Norte, sobre a qual não possui nenhum controle há mais de três décadas. Nesta 

região, reside uma minoria de origem turca que quer se separar do país); 

Eslováquia (tem problemas com as minorias húngaras que vivem em território 

eslovaco, as quais têm encampado reivindicações de secessão visando ao 

regresso à Hungria); Romênia (partes da Romênia também são povoadas por 

minorias húngaras, as quais têm requisições territoriais sobre a região do 

Banato252); Espanha (que tem contendas internas relacionadas à Catalunha, ao 

País Basco e à Galícia); e a Grécia (que possui 97% de sua população cristã 

ortodoxa), ou seja, é um país bastante alinhado à Sérvia, sob um ponto de vista 

religioso.  (ver mapa 11).  

Ainda há dois países que pleiteiam entrar na União Europeia, os quais 

não reconhecem o Estado kosovar: Bósnia Herzegovina (temendo as 

reivindicações oriundas dos membros da chamada República Srpska253) e a 

Sérvia (obviamente por ter sido o país diretamente afetado pela cisão de seu 

território). Os sérvios sabem que não podem completar sua adesão ao bloco 

europeu sem resolver sua relação com Kosovo. 

A tendência atual é a de a União Europeia não reconhecer a 

independência de nações que a declarem de maneira unilateral. Haja vista a 

situação da Catalunha, que após o referendo realizado em outubro de 2017, já 

teve negada a sua independência pela maior parte dos países-membros do bloco 

europeu. Em caso de consolidação desta declaração catalã, há a propensão de 

ela ser expulsa do bloco e, dificilmente, retornaria à UE sem o assentimento da 

Espanha. 

                                                           
252 O Banato é uma região geográfica situada na Europa Central, atualmente dividida entre três 
países: na Romênia, na Sérvia e uma pequena parte na Hungria 
253 A República Srpska é uma das duas entidades políticas que formam a Bósnia Herzegovina. 
Foi reconhecida formalmente depois dos acordos de Dayton que findaram com a Guerra da 
Bósnia, em 1995.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%AAnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
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5.4. A crise do modelo de Estado democrático liberal frente a ascensão de 

nacionalismos periféricos 

  

Os três estudos analisados neste trabalho apontam para a realização de 

ações de descentralização na gestão do território para acomodação das minorias 

nacionais. Enquanto a Bélgica optou por um federalismo que beira o 

confederalismo, o Reino Unido executou a chamada Devolution, reconhecendo 

Escócia, Gales e Irlanda do Norte como nações, outorgando-lhes o direito de 

eleger um primeiro-ministro, a Espanha encaminhou a política do “Café para 

Todos”, criando o Estado das Autonomias, mas sem reconhecer as nações 

históricas catalã, basca e galega com tal, mas sim como nacionalidades ou 

comunidades autônomas. 



225 
 

 O único dos três casos que passou por um regime ditatorial foi a Espanha 

durante a era franquista; neste caso, não se pensava em acondicionamento das 

minorias nacionais, mas sim de reprimi-las em prol da solidificação de uma 

identidade nacional espanhola única, isto é, para um Estado, uma nação! 

 Nota-se, pelos dois modelos apresentados, que ignorar as minorias não é 

uma opção dentro de um Estado multiétnico ou plurinacional: indubitavelmente, 

elas se organizariam em uma lógica de luta por mais reconhecimento ou cisão 

(haja vista a situação dos curdos no Iraque durante a era Saddan Hussein). Um 

segundo cenário é o de autoritarismo: oprimem-se as minorias, no intento de 

fazer com que elas despareçam e, gradualmente, Estado e nação se 

homogeneízem; nesta situação, o Estado deve agir de forma que elas 

desvaneçam, para que haja um fim da transmissão de idioma, tradições, história, 

práticas etc. de maneira intergeracional (tem-se como exemplo a limpeza étnica 

realizada pelos nazistas durante a Segunda Guerra).  

Um terceiro horizonte é o reconhecimento e acomodação das minorias 

nacionais dentro de um Estado democrático liberal, isto é, o Estado se utiliza de 

algumas estratégias para identificá-las, preservá-las, mas sem privá-lo da 

existência de uma identidade nacional que o represente. No mundo, já houve o 

emprego de: descentralização regional (Reino Unido, Espanha), federalismo 

(Bélgica, Canadá, Estados Unidos, entre outros), reconhecimento de situações 

específicas de alguns territórios (Ilhas Faroe e Groenlândia são reconhecidas 

como territórios autônomos pertencentes à Dinamarca), políticas de 

reconhecimento cultural (relação da França com a Córsega, Occitânia e 

Bretanha) entre outros.  

Neste último cenário, o objetivo do Estado é o de amainar as iniciativas 

de secessão através da transição de um Estado-nação monocultural (que 

praticamente inexiste, a não ser em um contexto ditatorial que pode apregoar 

uma homogeneidade étnico-cultural-nacional), para um Estado multicultural, 

retrato de uma suposta sociedade nacional composta por grupos culturais 

diversos. De acordo com Nogué Font (2006, p.40), o multiculturalismo, como 

projeto político, “se baseia no respeito à diversidade cultural, na afirmação do 

direito à diferença e na readaptação da estrutura básica das instituições públicas, 
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de modo que todos os grupos culturais disponham da mesma igualdade de 

oportunidades”. 

 Do ponto de vista político, as ações descentralizadoras advindas do 

Estado, em muitos casos, promovem um nível expressivo de autonomia, através 

do estabelecimento de instituições autônomas e acesso a algumas 

competências que antes estas regiões ou nações sem Estado não tinham. A 

consequência imediata é a de aquietação das elites regionais e ou nacionais e 

de convivência de identidades duais: a nacional (do Estado) e a regional/nacional 

(das minorias).  

 Não obstante, a história tem nos mostrado que estas ações têm tido efeito 

temporário, já que, à medida que o tempo passa, estas elites regionais/nacionais 

se organizam para que, as identidades nacionais (do Estado) não se 

sobreponham à da minoria a que elas pertencem. Se antes a cultura e a língua 

de um povo eram subjugadas apenas pelo nacionalismo de Estado (que 

tencionava uma hegemonia nacional), atualmente, agrega-se a esta conjuntura, 

as mudanças sociais instituídas pela globalização. Ou seja, ainda que haja uma 

crise do Estado-nação, estas elites regionais/nacionais, constituintes de 

movimentos nacionalistas periféricos, entendem que a única maneira de ter 

sua(s) identidade(s) preservada(s) seria através da constituição de um Estado. 

A consequência natural é a de transformar esta luta identitária em objeto político, 

reproduzindo o mesmo modus operandi realizado pelos nacionalismos de 

Estado. É importante realçar que, se por um lado se imputa aos nacionalismos 

periféricos o adjetivo de separatistas, às práticas nacionalistas de Estado se 

atribui o qualificativo de patriota.  

 Se os princípios liberais advogam por igualdade dos direitos individuais e 

defesa da cidadania, quando um Estado reconhece as particularidades destas 

minorias, pode-se chegar a um confronto destas premissas liberais. Em outras 

palavras, quando se transita ao reconhecimento de um Estado multicultural, a 

partir de uma política identitária, o efeito que pode surgir (e tem surgido com 

frequência) é o da fragmentação social. Neste sentido, assevera Nogué Font 

(2006, p.40): “a política da diferença pode, paradoxalmente, condenar 

determinados grupos culturais à marginalidade e reforçar, portanto, as situações 

de dominação social e injustiça”. 
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Um exemplo claro desta situação: um catalão pode se expressar em 

língua catalã em todos os âmbitos da vida, entretanto, deve aprender castelhano 

na escola. Na Catalunha, as placas de trânsito são escritas em catalão e em 

castelhano. Entretanto, estando na região de Castela (onde se situa Madri), os 

alunos apenas aprendem castelhano e as placas de trânsito são monolíngues. 

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que se valoriza a cultura da minoria 

catalã, produz-se um gueto de base identitária, que, paulatinamente, ansiará 

deixar de ser um gueto para se tornar mais autônomo e, no limite, independente. 

Conjuntamente ao fato de que descentralização política outorga às 

minorias nacionais poderes importantes, ela não garante a eterna integridade do 

território do Estado. A descentralização permite que surjam partidos políticos 

subestatais que passam a ter voz dentro destas democracias e que, 

paulatinamente, podem encaminhar seus discursos em direção à independência, 

caso suas requisições nas áreas econômicas, culturais, sociais não sejam 

atendidas pelo Estado.  

A Espanha, atualmente, vive um exemplo disso: que alternativas têm o 

governo espanhol em relação à declaração de independência catalã? A Espanha 

já fez concessões à Catalunha em vários setores (educação, saúde, turismo, 

comércio etc.), inclusive a incluiu na Constituição de 1978 como uma 

Comunidade Autônoma de tradição histórica, ou seja, teria algumas concessões 

que outras comunidades não tiveram. Ainda existe a polêmica sobre o regime 

fiscal do país (que os catalães querem que se siga o mesmo modelo realizado 

em Navarra e no País Basco). O próximo passo ao governo espanhol seria ou 

atender a estas requisições feitas pelos catalães (sobre o regime fiscal), sabendo 

que poderia gerar um desdobramento em outras Comunidades Autônomas ou 

autorizar a independência (fato que representaria uma perda substancial do 

ponto de vista econômico, político e comercial).  

A Espanha, por defender uma nação única em um contexto de um país 

plurinacional, poderá sofrer reveses significativos em seu território, seja 

perdendo mais controle sobre a área catalã (se lhe der mais autonomia), seja 

sofrendo uma cisão. Neste sentido, afirma Santos (1999, p.20), “não há melhor 

indicação da crise por que passa a nação que o território, pela sua nervosidade, 

pela sua instabilidade, pela sua ingovernabilidade”. 
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Neste cenário, o que se vê é que o atual modelo de Estado democrático 

liberal já não responde mais a esta ascensão de movimentos nacionalistas. A 

imposição de uma identidade nacional, promotora de uma cidadania, gera 

insatisfação das minorias; assim como descentralizar e reconhecê-las não 

afiança que este Estado-nação multicultural não sofrerá pressões por 

fragmentação. Há uma falha intrínseca no arcabouço constitucional inspirado 

nos princípios liberais clássicos, tais como liberdade individual, respeito à 

vontade de indivíduo, limitação do poder do Estado neste quadro de emergência 

de nacionalismos, que em sua gênese, pregoam a liberdade e autonomia dos 

povos e o direito de decidir (se querem ou não um Estado próprio).  

Essa crise do Estado-nação moderno já havia sido propalada por Ohmae 

(1999) quando afirma que parte da percepção de sua decadência foram 

evidenciadas pelas experiências lancinantes da ex-URSS e ex-Tchecoslováquia 

que deixaram de existir formalmente como entidades nacionais individuais. O 

autor continua apontando as vicissitudes do Estado-nação moderno ao 

identificar o desmantelamento da ex-Iugoslávia em função de antagonismos 

étnico-culturais e a contenda vivida pelo Canadá e a província de Quebec na 

década de 1990. 

Do ponto de vista da capacidade de articular e manter a coesão dos seus 

territórios nacionais, portanto, os sinais do presente apontam que o constructo 

liberal democrático envelheceu, isto é, o Estado não consegue lidar com os 

novos nacionalismos e tem dado mostras de ineficiência no tocante a atender a 

essas diversidades que têm se acentuado nos limites de seu território. Ainda que 

em contextos diferentes, podemos citar Dieckhoff (2000) em relação à situação 

dos nacionalismos periféricos na Europa, quando afirma que as nações 

europeias propagaram na sua fase imperialista certos conceitos políticos – 

democracia, nação, autodeterminação – de que os povos submetidos se 

apropriaram, voltando-os contra o “colonizador”, para elaborar seu próprio 

projeto de emancipação coletiva. A democracia do oprimido tende a ser sempre 

direta, fazendo oposição às ações do Estado. São estes os conceitos mais fortes 

de que se apoderam os movimentos subestatais para fortalecer seus discursos 

autonomistas ou de cisão tanto na Escócia, quanto em Flandres e na Catalunha. 



229 
 

Ainda com relação às ações estatais de descentralização, Guibernau 

(2009) declara que o redimensionamento do Estado tem acontecido de maneira 

desajeitada: há períodos de continuidade e descontinuidade e novos 

mecanismos de governo emergem de uma busca de tentativa e erro, o que 

conduz a ondas desiguais de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização.  Vale lembrar que neste caso, fala-se em desterritorialização 

tanto no escopo da fragilidade das fronteiras, quanto na relação com a 

hibridização cultural, a qual dificulta o reconhecimento de identidades claramente 

definidas. Haesbaert (2004) indica que o primeiro caso de desterritorialização se 

refere a um território político e no segundo, a um território simbólico. 

Não obstante, ainda que estes entes subnacionais sejam os pivôs destes 

processos de (des/re)territorialização procedentes do Estado, este último 

continua sendo indispensável do ponto de vista decisório, de representação de 

poder e de consolidação da democracia. Neste sentido, é isso de que carece 

uma nação sem Estado, posto que ela pode possuir uma construção cultural-

identitária forte, mas não conta com o poder político soberano, o aparato 

institucional e o monopólio da violência que só os Estados nacionais possuem.  

Esta reterritorialização – de que fala Guibernau – é reflexo desta 

conjuntura de defesa dos regionalismos. Segundo Keating (2012), o território é 

importante não apenas pela disponibilidade de matérias-primas e proximidade 

dos mercados como no passado, mas pela importância das redes locais, das 

práticas sociais, das instituições e da capacidade de inovação das sociedades. 

Ainda que as fronteiras não tenham sido abolidas em função destes 

regionalismos, elas já não estão mais limitadas aos sentidos e funções que lhes 

eram designados no escopo do Estado Westfaliano.  

Este regionalismo preconiza a governança multinível, isto é, se por um 

lado se reterritorializam elementos econômicos, sociais e culturais, 

tradicionalmente relacionados ao território do Estado, por outro, não se exauriu 

o sentido do Estado, já que ele permanece como solução de organização 

política. As regiões ganham protagonismo em alguns temas de âmbito 

doméstico, mas como assinalado acima, são os Estados que ainda detêm a 

soberania do território e, consequentemente, têm mais poder decisório (também 

em termos internacionais).  
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A Espanha, por exemplo, ao designar mais autonomia às regiões, se 

resguardou em sua Constituição ao assegurar a indissociabilidade da nação 

espanhola e, em seu artigo 155, tem poder para tirar competências daquela 

Comunidade Autônoma que violar esta integridade territorial (o caso catalão e 

os desdobramentos recentes de seu referendo). A Escócia, ainda que coadune 

com os ingleses em aspectos econômicos e culturais, diverge abertamente em 

aspectos políticos (principalmente, na questão do Brexit). Em ambos os 

exemplos citados, internamente a posição de Catalunha e Escócia são 

relevantes, fora dos limites espanhóis e britânicos, não têm muita 

representatividade. A Europa vive a chamada teoria do sanduíche: a parte de 

cima do pão é o bloco europeu, o recheio são os Estados e a parte de baixo do 

pão são as regiões. 

A União Europeia tem como um de seus principais objetivos o de articular 

poder político dentro de um território limitado, que possui muitas nações e 

poucos Estados. Ao mesmo tempo em que se anseia reconhecer e proteger a 

sua diversidade interior, se tenciona superar a lógica de uma “Europa de etnias”, 

criando-se um projeto de identidade europeia, mediante a inserção de diretivas 

comunitárias que gerariam um sentimento de lealdade e vinculação à União 

Europeia (que, até a presente data, não tem prevalecido sobre as identidades 

nacionais). Se por um lado concebe-se a ideia de uma federação, que tem se 

utilizado de ferramentas políticas para proteger as minorias nacionais 

circunscritas ao seu território, fomentando a ideia de superação das fronteiras 

nacionais, de outro defende-se a integridade territorial dos Estados-membros.  

A globalização, as migrações, as questões ambientais, direitos humanos 

etc., têm se tornado estímulos para a revalorização das ferramentas que um 

Estado-nação tem à disposição para pôr em prática políticas efetivas neste 

sentido, isto é, os Estados seguem sendo vistos como entes eficientes para 

adotar soluções neste sentido. 

A evolução do euroceticismo tem levado a um câmbio de perspectiva por 

parte das elites dos nacionalismos periféricos com relação a processo de 

unificação europeia. Compartilhar da ideia de regionalismo não tem sido 

suficiente para estes nacionalismos periféricos, já que o modelo empregado até 

o momento tem frustrado as reclamações provindas deles. Ainda que as regiões 
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sejam entes político-territoriais dentro do bloco, ainda são os Estados que 

determinam o alcance de poder delas. Auferir a soberania (de qualquer unidade 

subnacional) requer apoio e reconhecimento de outros Estados, elemento 

inexistente na Europa até a presente data com relação às nações sem Estado.  

O discurso levantado por Catalunha e Flandres, por exemplo, de que com 

soberania, eles teriam melhores maneiras para gerir seus recursos, assim como 

eles têm sido historicamente espoliados por Estados exploradores, não tem 

sensibilizado as lideranças europeias. Pelo contrário: o que os europeus 

almejam é um nacionalismo mais inclusivo do ponto de vista político e cultural, 

isto é, mais ações nacionais e não ações nacionalistas, deixando para trás 

questões étnicas. Pode-se citar como exemplo: Catalunha e Flandres poderiam 

ter, harmonicamente, o convívio de duas línguas: catalão e castelhano em uma, 

neerlandês e francês na outra.  

Não obstante, as lideranças dos movimentos nacionalistas periféricos têm 

consciência de quanto mais racional e cívico se constrói um discurso, menos 

emoção ele causa, pois não há o apelo à história, à língua, às tradições etc. 

Segundo Guibernau (2009), recorrer às memórias de um passado no qual a 

nação disfrutou da condição de independente (casos de Catalunha e Escócia), 

significa que este povo suportou a opressão e conseguiu formar um sentimento 

de identidade comum entre os que pertencem à nação, inclusive se ela carece 

de um Estado próprio. Neste sentido, abrir mão destes elementos nos discursos 

sinaliza menos força de mobilização que, consequentemente, enfraquece a luta 

travada por eles. 

Em outras palavras, o fundamento dos nacionalismos subestatais não se 

encaixa no projeto europeu. Se a integração plena é a meta do bloco, o 

secessionismo de seus territórios é e será um de seus grandes desafios. Se 

Catalunha, Flandres e Escócia alcançassem a independência, outras nações 

sem Estado poderiam tomá-las como exemplo, fato que afetaria o modelo de 

integração europeia e, consequentemente, ocasionaria a balcanização do 

continente, impedindo que o projeto europeu perdurasse. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O ano de 2017 ficou marcado pela polêmica em torno da declaração 

unilateral de independência emitida pelos catalães em outubro. Passou-se a 

aventar-se a possibilidade da existência de um novo Estado no coração do bloco 

regional que mais obteve êxito em executar ações de integração em toda a 

história. Continuamente, se questiona: é legal a forma como Catalunha conduziu 

o processo soberanista? A Espanha deve ou não ceder às requisições catalãs? 

E a União Europeia: qual será a posição dos líderes do bloco? Reconhecer a 

independência catalã gerará precedentes para que outras nações sem Estado 

também se separem dos Estados a que pertencem?  

 Indubitavelmente, não se tem uma resposta assertiva para qualquer uma 

das perguntas acima. A única certeza que se pode cravar é que os movimentos 

nacionalistas ressurgiram e que se tornaram mais um desafio que os Estados 

terão de enfrentar nos próximos anos. Um desafio marcado por várias faces: 

como acomodar as minorias nacionais sem fortalecê-las a ponto de almejarem 

independência? Como reconhecer a(s) identidade(s) destas minorias sem ferir a 

integridade da identidade nacional defendida pelo Estado, aquela que norteia os 

princípios de cidadania e dá coesão ao Estado-nação? Como legitimar as ações 

nacionalizantes emanadas pelo Estado em um contexto de defesa dos valores 

democráticos, de respeito às vontades dos indivíduos etc.? 

Conforme foi apresentado em todo o decorrer do trabalho, tanto Espanha, 

quanto Bélgica e Reino Unido, inicialmente, relutaram em dar apoio e reconhecer 

as minorias nacionais que compunham seu território. Na Espanha, esta 

subjugação ocorreu até meados da década de 1970, quando acabou a ditadura 

franquista. No entanto, nos três casos houve um forte processo de 

descentralização política, que empoderou catalães, escoceses e flamengos. 

O Reino Unido consolidou sua devolution em 1997, a Bélgica concluiu sua 

última reforma constitucional em 1993 e a Espanha criou o Estado das 

Autonomias em 1978. Em todos eles, a descentralização derivou de pressões de 

minorias nacionais que, por se autodenominarem portadoras de identidades 

diferentes à identidade nacional, deveriam ter mais autonomia, concessões e, no 

limite, independência.  



233 
 

Enquanto Catalunha e Escócia levantaram a bandeira da retomada de 

suas independências, já que assim o foram até 1714 e 1707, respectivamente, 

Flandres ansiava pela criação de um Estado flamengo, fruto da sua distinção 

histórica em relação à comunidade francófona da Valônia.  

Verifica-se também a força dos partidos subestatais nas três regiões: O 

SNP governa a Escócia, assim como o NVA (partido comunitário) governa a 

Bélgica e a PD&CAT comanda a Catalunha. O que os diferencia é a orientação 

ideológica: enquanto o NVA é de direita, o SNP e o PD&CAT são de centro-

esquerda. Esta diferença se explica pela própria circunstância política de cada 

um dos lugares: na Bélgica, Flandres representa a parte mais rica do país e 

concentra a maior população belga. Já a Catalunha e a Escócia, a despeito de 

serem áreas desenvolvidas, têm de enfrentar a força do Estado britânico e 

espanhol, algo que inexiste na Bélgica. 

As modalidades de descentralização também são reveladoras da forma 

como cada país conduziu o controle sobre as minorias nacionais. O Reino Unido 

sempre foi pouco centralizador, inclusive respeitava a cultura escocesa, mas 

reconhecia que havia uma supremacia inglesa dentro do que se chamava 

britanidade. A Bélgica fez todas as concessões que estavam ao seu alcance, 

para evitar a fragmentação do país em dois territórios de histórias e composição 

étnica diametralmente opostas. Já a Espanha sempre foi mais centralizadora e 

isto ficou evidente na maneira como se estruturou o Estado das Autonomias, no 

qual só se reconhecia uma nação no país: a espanhola. 

Fala-se muito de aspectos econômicos como elementos propulsores 

destes movimentos. Sem dúvida é um componente importante, mas o que de 

fato move as pessoas a lutarem pela causa nacional é a questão identitária, o 

passado, as tradições, os mitos, a religião, a língua etc. A economia é cíclica, já 

a História não se perde; ela é acumulativa e é retomada o tempo todo. 

Se as três nações sem Estado estudadas neste trabalho conseguissem 

independência, teríamos um cenário, como falado no capítulo 05, de uma 

possível balcanização da Europa, com a formação de vários pequenos Estados 

que acabariam por contrariar o projeto de integração empunhado pelos 

europeus. 
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Uma Escócia independente geraria o restabelecimento da fronteira com a 

Inglaterra, fato que, do ponto de vista da circulação e do comércio, ocasionaria 

uma questão interessante: em vias terrestres, a Escócia necessariamente teria 

que cortar a Inglaterra para chegar até o Canal da Mancha e trafegar na Europa. 

Se a independência acontecesse à revelia, sem a anuência de Westminster, se 

estabeleceria este desafio aos escoceses para manter laços com a Europa. Uma 

alternativa seria a de fortalecer relações com Canadá e Estados Unidos. 

Flandres independente representaria o fracasso do próprio projeto 

europeu, já que a Bélgica simboliza uma experiência nacional do que se imagina 

para todo o bloco: o convívio entre os diferentes. Pelo fato de ser sede de 

importantes organismos europeus, a Bélgica passou a ser o símbolo da 

supranacionalidade almejada pela Europa: os indivíduos são europeus e não 

mais essencialmente apenas membros de uma nacionalidade. Ser europeu é o 

que os une! Uma alternativa para os flamengos seria encaminhar o 

confederalismo; desta forma, teriam uma quase independência, permaneceriam 

na União Europeia e solidificariam a fronteira com a Valônia a custo zero. 

Já o caso catalão é mais espinhoso. A declaração unilateral de 

independência (suspensa até o presente momento) revela que a Espanha tem 

de tomar alguma atitude para contornar a mobilização que eflui de grande parte 

dos indivíduos que vivem na Catalunha. Conceder ainda mais autonomia, 

sobretudo na questão fiscal, pode ser uma boa alternativa, mas poderia gerar 

um precedente para que outras comunidades também requeressem este 

benefício. Não fazer nenhuma cessão, pode originar ainda mais ódio entre os 

catalães e, paulatinamente, eles vão ganhando a solidariedade internacional e, 

ao fim e ao cabo, a Espanha pode ser vista como repressora e antidemocrática. 

Ou seja, talvez a única saída seja uma reforma constitucional que reconheça a 

Catalunha como nação e o catalão como língua oficial do país e não co-oficial 

como é hoje. Em caso de independência catalã, a Espanha perderia importante 

trecho fronteiriço com a França nos Pirineus, uma área de grande ocupação 

industrial e bastante pujante, do ponto de vista econômico. 

Com relação à União Europeia, há que se prever em algum novo tratado, 

quais seriam as atitudes que deveriam ser tomadas em caso de secessão 

territorial de algum Estado membro do bloco. Assim como o Direito Internacional 
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não aborda abertamente este tema, o Direito europeu também não o faz, 

ocasionando inúmeras dúvidas e brechas para que, tanto os Estados reprimam 

suas minorias nacionais temendo que elas se organizem em movimentos 

soberanistas (como é o caso da maior parte dos países do Leste europeu), assim 

como as nações sem Estado empunhem bandeiras separatistas, já que a única 

coisa que pode cerceá-las são as leis domésticas. 

Sem dúvida, este é um tema atemporal. Os nacionalismos acompanham 

a história do próprio Estado moderno. Enquanto ele foi no passado a mola 

propulsora para a consolidação do poder do Estado sobre um território, hoje se 

transformou no meio encontrado para derrubá-lo. Há que se pensar que tipo de 

Estado e que tipo de democracia darão conta da força que estes movimentos 

centrífugos adquiriram no século XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

 

REFERÊNCIAS  
 

ABRÃO, Janete Silveira. Nacionalismo cultural y político: la doble cara de un 

proyecto único: Cataluña. Tese de doutorado, Universitat de Barcelona, 2007. 

AGNEW, John. Geopolítica: Una re-visión de la política mundial. Madrid, Trama 

Editorial, 2005. 

ALBUQUERQUE, Edu Silvestre. As fronteiras na era da globalização e os novos 

rumos da geografia política. Revista Sociedade e Território. Natal, v.24, n.2, 

p.209-222, 2012. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Integração Regional: uma introdução. São Paulo, 

Saraiva, 2013. 

ÁLVAREZ JUNCO, José. Dioses útiles: naciones y nacionalismos. Barcelona, 

Galaxia, 2016. 

AMEZCUA, Alberto Trejo. El plebiscito de todos los días: la idea de nación en 

Ernest Renan. In. Política y Cultura, n.39, Ciudad de México, 2013. Disponível 

em http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

77422013000100002&lang=pt 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo, Companhia das 

Letras, 2008. 

__________________. Nação e Consciência Nacional. São Paulo, Ática, 1989. 

ANDERSON, George. Federalismo: uma introdução. São Paulo, FGV, 2009. 

APPADURAI, Arjum. El rechazo de las minorías: ensayo sobre la geografía de 

la furia. Barcelona, Tusquets Editores, 2007. 

ARON, Raymond. Paz e Guerra entre as Nações. São Paulo, Editora da UNB, 

2002. 

ARREGUI, J. Hernandez. O que é ser nacional? Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

1971. 

AYERBE, Luis Fernando. Ordem, Poder e Conflito no século XXI. São Paulo, 

Editora da Unesp, 2006. 

BALCELLS, Albert. Breve Historia del Nacionalismo Catalán. Madrid, Alianza 

Editorial, 2004. 

BAUER, Otto; MARCUSE, Herbert; ROSENBERG, Arthur. Fascismo y 

Capitalismo. Barcelona, Martínez Roca, 1972. 

BAUMAN, Zygmunt. Europa. Rio de Janeiro, Zahar, 2004. 

BECK, Ulrich. A Europa alemã, de Maquiavel a “Merkivel”: estratégias de poder 

na crise do euro. Lisboa, Edições 70, 2013. 



237 
 

BECKER, Florian. Scottish Independence in Europe – a model of others? In. 

NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). Catalonia in Spain and Europe. Baden-

Baden, Nomos, 2015, p.182-196. 

BÉJAR, Helena. La legitimidad moral del nacionalismo subestatal: el caso de 

España. In. Revista Mexicana de Sociología. Vol.72, n.03, Ciudad de México, 

2010. Disponível em 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

25032010000300003&lang=pt 

BERECIARTU, Gurutz Jáuregui. Contra el Estado-Nación: en torno al hecho y la 

cuestión nacional. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1986. 

BILLIG, Michael. Nacionalismo banal. Madrid, Capitán Swing, 2014. 

BLANKE, Hermann-Josef. Catalonia’s independence – is there a way in 

international and European Union law? In. NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). 

Catalonia in Spain and Europe. Baden-Baden, Nomos, 2015, p.52-97 

BODLORE-PENLAEZ, Mikael. Atlas of Stateless Nations in Europe. Wales, 

Ylolfa, 2011. 

BOONEN, Joris. Do nationalist parties shape or follow sub-national identities? A 

panel analysis on the rise of the national party in the Flemish region of Belgium, 

2006-2011. In. Nations and Nationalism. Vol.20, 2014, p.56-79. 

BROWN, Gordon. My Scotland, our Britain. Sydney, Simon Schuster, 2015. 

BULL, Hedley. A sociedade anárquica. São Paulo, Editora da Universidade de 

Brasília, 2002. 

BURÉS GRANDÍO, Elena. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC): del 

nacionalismo moderado al soberanismo bajo el liderazgo de Artur Mas. 

Dissertação de mestrado. Catalunha, Institut de ciencias políticas e sociais, 2016 

BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo, Unisinos, 2003. 

CALHOUN, Craig. Nacionalismo. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007. 

CAMPOS, Maria da Conceição Oliveira. O princípio das nacionalidades nas 

Relações Internacionais. Belo Horizonte, Del Rey, 2003. 

CAMPS, Victoria. Qué es el federalismo? Madrid, Catarata, 2016. 

CARVALHO, Luis Fernando. O recrudescimento do nacionalismo catalão: 

estudo de caso sobre o lugar da nação no século XXI. Brasília, Funag, 2016. 

CASTELLS, Manuel. Fim de Milênio. São Paulo, Paz e Terra, 2012. 

_________________. O poder da identidade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2010. 

CASTRO, Iná Elias;  GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato 

(ORG). Geografia: conceitos e temas. 14ª.ed., Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 

2011. 



238 
 

 

CASTRO, Iná Elias. Geografia e Política: território, escalas de ação e 

instituições. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2005. 

CASTRO, Thales. Teoria das Relações Internacionais. Brasília, Funag, 2012. 

CLIFFORD, Ben. Afterword: the scottish referendum, the English question and 

the changing constitutional geography of the United Kingdom. In. Nations and 

Nationalism, vol. 21, 2015. 

COSTA, Wanderley Messias Da. Geografia Política e Geopolítica. 2ª.ed., São 

Paulo, Edusp, 2008. 

_______________. A relevância do pensamento geográfico para o estudo das 

Relações Internacionais. Tese de livre-docência, São Paulo, USP, 2008. 

DECKER, Armand. Canadian and Belgian Federalism. In. Canadian 

Parliamentary Review. Ottawa, 2000, p.20-26. 

DÉLOYE, Yves. Sociología de lo político. 1ª.ed., Santiago, LOM ediciones, 2004. 

DETIENNE, Marcel. A identidade nacional, um enigma. Belo Horizonte, 

Autêntica, 2013. 

DIAS, Reinaldo. Relações Internacionais: introdução ao estudo da sociedade 

internacional global. São Paulo, Atlas, 2010.  

DIECKHOFF, Alain. A nação em todos os seus estados: as identidades nacionais 

em movimento. Lisboa, Piaget, 2000. 

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. 2ª.ed., São Paulo, Editora da Unesp, 

2011. 

FABRE, Elodie. Belgian federalism in a comparative perspective. In. Vives 

discussion, Leuven, 2009, p.02-18. 

FOUCHER, Michel. Obsessão por fronteiras. São Paulo, Radical livros, 2009. 

FUSI, Juan Pablo. La patria lejana: el nacionalismo en el siglo XX. 2ª.ed. Madrid, 

Taurus, 2016. 

GAFAROT I MONJÓ, Marc. La mort de Bèlgica: la gradual emancipaciò de 

Flandes. Barcelona, Dèria, 2011 

GELLNER, Ernest. Nacionalismo e Democracia. Brasília, UNB, 1981.  

_______________. Nações e Nacionalismo. Lisboa, Gradiva, 1993. 

GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo 

de nós. 8ª.ed., Rio de Janeiro, Record, 2011. 

_______________. O estado-nação e a violência. São Paulo, Edusp, 2001. 

GILPIN, Robert. Global political economy: understanding the international 

economic order. Princeton University Press, 2001. Disponível em: 

http://relacoesinternacionais.com.br/robert-gilpin-teorias-da-integracao  

http://relacoesinternacionais.com.br/robert-gilpin-teorias-da-integracao


239 
 

GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modernidade. Rio de Janeiro, 

Bertrand Brasil, 1996. 

GREEN, Stephen. The European identity. London, Haus, 2015. 

GUERRERO, Andrés de Blás. Nacionalismos y naciones en Europa. Madrid, 

Alianza editorial, 1994. 

GUIBERNAU, Montserrat. Nacionalismos: o estado nacional e o nacionalismo no 

século XX. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1997. 

________________. La identidad de las naciones. Barcelona, Ariel Libros, 2009. 

________________. Identidad: pertenencia, solidaridad y libertad en las 

sociedades modernas. Madrid, Trotta, 2017. 

________________. The birth of a United Europe: on why the EU has generated 

a non-emotional identity. In. Nations and Nationalism, vol.17, p.302-315, 2011. 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Nações, nacionalismo e Estado. In. Estudos 

Avançados, vol.22, n.62, São Paulo, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142008000100010&lang=pt 

HABERMAS, Jürgen. Um ensaio sobre a Constituição da Europa. Lisboa, 

Edições 70, 2012.  

____________________. O estado-nação europeu frente aos desafios da 

globalização. Novos Estudos, São Paulo, n.43, p.87-110, 1995. 

HAESBAERT, Rogério (org). Globalização e fragmentação no mundo 

contemporâneo. 2ª.ed., Niterói, Editora da UFF, 2013. 

____________________. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à 

multiterritorialidade. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2004. 

____________________. Regional-Global: dilemas da região e da 

regionalização na geografia contemporânea. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 

2010. 

____________________. Territórios alternativos. 3ª.ed., São Paulo, Contexto, 

2017  

HALL, John. Estado y nación: Ernest Gellner y la teoría del nacionalismo. Madrid, 

Cambridge, 2000.  

HERMET, Guy. História das nações e do nacionalismo na Europa. Lisboa, 

Estampa, 1996.  

HIERRO, María José. Crafting identities in a multinational contexto: evidence 

from Catalonia. In. Nations and Nationalism, vol.21, p.461-482, 2015. 

HOBSBAWN, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2007.  



240 
 

 

_________________. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, mito e 

realidade. 6ª.ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2013. 

_________________. Tempos fraturados: cultura e sociedade no século XX. 

São Paulo, Companhia das Letras, 2013. 

HUMES, Samuel. Belgium: long united, long divided. Londres, Hurst, 2014. 

HUNTINGTON, Samuel. O choque de civilizações e a recomposição da ordem 

mundial. Rio de Janeiro, Objetiva, 2010. 

IANNI, Octavio. A era do globalismo. 6ª.ed., Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2001.  

_______________. A sociedade global. 14ª.ed., Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2011.  

JOIREMAN, Sandra. Nationalism and political identity. London, Continuum, 

2004.  

JUDT, Tony. Pós-Guerra: história da Europa desde 1945. 3ª.ed., Lisboa, Edições 

70, 2014.  

___________ O século XX esquecido: lugares e memórias. Lisboa, Edições 70, 

2008. 

KEATING, Michael; HARVEY, M. Small nations in a big world: what Scotland can 

learn. Glasgow, Viewpoints, 2015. 

KEATING, Michael. La independencia de Escocia. Valencia, Universitat de 

Valencia, 2012. 

____________. The strange death of unionist Scotland. In. Nations and 

nationalism. Vol.16, 2010. 

KEDOURIE, Elie. Nacionalismo. 4ª.ed., Madrid, Alianza Editorial, 2015.  

KAPLAN, Robert. A vingança da geografia: a construção do mundo geopolítico 

a partir da perspectiva geográfica. São Paulo, Campus, 2012.  

KLINGL, Bernard. A evolução do processo de tomada de decisão da União 

Europeia e sua repercussão para o Brasil. Brasília, Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2014. 

KOHN, Hans. A era do nacionalismo. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1962.  

KYMLICKA, Will. Estados, naciones y culturas. Córdoba, Almuzara, 2004.  

LACOSTE, Yves. A geopolítica do Mediterrâneo. Lisboa, Edições 70, 2006.  

LAQUEUR, Walter. Os últimos dias da Europa: epitáfio para um velho continente. 

Rio de Janeiro, Odisseia Editorial, 2007.  

LAW, Alex. Devolution in a stateless nation: nation building and social policy in 

Scotland. In. Nations and nationalism, vol.18, 2012. 



241 
 

LEAL, Ernesto Castro (org). O federalismo europeu: história, política e utopia. 

Lisboa, Edições Colibri, 2000.  

________________. Nação e nacionalismos. Lisboa, Edições Cosmos, 1999.  

LENCIONI, Sandra. Região e geografia. São Paulo, Edusp, 2003.  

LIMA, Diana. Discursos para independência: Escócia e o referendo de 2014. 

Dissertação de mestrado, Universidade do Minho, 2014. 

LLOBERA, Josep. El dios de la modernidad: el desarrollo del nacionalismo en la 

Europa Occidental. Barcelona, Anagrama, 1996.  

LOBELL, Steven e MAUCERI, Philip. Ethnic conflict and international politics: 

explaining diffusion and escalation. New York, Palgrave, 2004.  

LÓPEZ, Jaume. A right to decide? On the normative basis of a political principle 

and its application to the Catalan case. In. NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). 

Catalonia in Spain and Europe. Baden-Baden, Nomos, 2015, p.28-41. 

MÁIZ, Ramón. Los nacionalismos antes de las naciones. In. Revista Política y 

Cultura. Ciudad de México, n.25, 2006. Disponível em 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

77422006000100005&lang=pt 

MARRUECOS, José Luis Vázquez. Los nacionalismos británicos: Escocia. 

Granada, Universidad de Granada, 2000. 

MARTIN, André. Fronteiras e Nações. São Paulo, Contexto, 1993.  

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. 4ª.ed., Rio 

de Janeiro, Bertrand Brasil, 2013.  

MELLO-THÉRY, Neli Aparecida e THÉRY, Hervé (org). Visões da Europa: 

representações e discursos. São Paulo, Annablume, 2013.  

MOODIE, A. Geografia e política. Rio de Janeiro, Zahar editores, 1965.  

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. 21ª.ed., 

São Paulo, Annablume, 2007.  

__________________. Território na geografia de Milton Santos. São Paulo, 

Annablume, 2013.  

__________________. Ratzel. São Paulo, Ática, 1990. 

MORGENTHAU, Hans. A política entre as nações. São Paulo, Editora da UNB, 

2003. 

MUÑOZ, Jordi. Accounting for internal variation in nationalist mobilization: 

unofficial referendums for independence in Catalonia (2009-2011). In. Nations 

and Nationalism, vol.19, p.44-67, 2013.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000100005&lang=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000100005&lang=pt


242 
 

 

NAGEL, Klaus-Jurgen. Independent Catalonia – a viable new European state? 

In. NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). Catalonia in Spain and Europe. Baden-

Baden, Nomos, 2015, p.209-228. 

______________. Asymmetries and decentralization processes – comparative 

comments. In. NAGEL, Klaus; REQUEJO, Ferran. Federalism beyond 

Federations. London, Ashgate, 2011, p.249-268. 

______________. Catalonia´s struggle for self-determination. In. ACHANKENG, 

Fonken. Nationalism and Intra-State Conflicts in the postcolonial World. London, 

Lexiton, 2015, p.385-401. 

______________. Independencia de Cataluña: sí o no? Sobre la campaña que 

no podía ser (pero ha sido).In Revista Iberoamericana, XV, 59, 2015, p.210-230. 

______________. Del autonomismo al independentismo: en vías de interpretar 

el giro reciente del nacionalismo catalán. In. ARCHILÉS, Ferran; SAZ, Ismael 

(eds.). Valencia, Universitat de Valencia, 2014, p.325-352 

NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). Catalonia in Spain and Europe. Baden-

Baden, Nomos, 2015. 

NOGUÉ FONT, Joan. Geopolítica, identidade e globalização. São Paulo, 

Annablume, 2006. 

NOGUEIRA, João Pontes e MESSARI, Nizar. Teoria das Relações 

Internacionais: correntes e debates. Rio de Janeiro, Campus, 2005.  

NOGUERAS, Carlos de Cueto. Federalismo y democracia consocional en la 

política belga. In. Teoría y Realidad Constitucional, n.24, Ciudad de México, 

2009, p.545-563. 

NOVAES, Adauto (org). A crise do estado-nação. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2003.  

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé. Movimientos nacionalistas en Europa en el siglo XX. 

Madrid, Síntesis, 2004. 

NYE, Joseph. Compreender os conflitos internacionais: uma introdução à teoria 

e à história. 2ª.ed., Lisboa, Gradiva, 2011.  

OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação. São Paulo, Campus, 1999. 

OLIVEIRA, ODETE MARIA DE. Velhos e novos regionalismos. Ijuí, Editoria 

Unijuí, 2009.  

________________. União Europeia: processos de integração e mutação. 

Curitiba, Juruá, 2002. 

PAMPLONA, Marco e DOYLE, Don. Nacionalismo no novo mundo: a formação 

de estados-nação no século XIX. Rio de Janeiro, Record, 2008.  

PARKER, Noel (org). The geopolitics of Europe’s identity: centers, boundaries 

and margins. London, Palgrave Macmillan, 2008.  



243 
 

PECEQUILO, Cristina Soreanu. A União Europeia: os desafios, a crise e o futuro 

da integração. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014.  

PIERRÉ-CAPS, Stéphane. A multinação: o futuro das minorias na Europa 

Central e Oriental. Lisboa, Piaget, 1995.  

PINSKY, Jaime (org). Questão Nacional e Marxismo. São Paulo, Brasiliense, 

1980.  

POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. 

2ª.ed., São Paulo, Unesp, 2011. 

PRADO, Henrique Sartori e ESPÓSITO NETO, Tomaz (org). Fronteiras e 

Relações Internacionais. Curitiba, Íthala, 2015. 

PRAT, Cesáreo Aguilera. Partidos y estrategias nacionalistas en Cataluña, 

Escocia y Flandes. Valencia, Tirant lo Blanch, 2002. 

PUHLE, Hans Jurgen. Trajectories of Catalan nationalism and its present 

discontents. In. NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). Catalonia in Spain and 

Europe. Baden-Baden, Nomos, 2015, p.14-27. 

PUJALS, Joan María. As novas fronteiras da identidade. São Paulo, Instituto 

Ramon Llull, 2008. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo, Ática, 1993.  

REGOYOS, Jacobo. Belgistán: el laboratorio nacionalista. Barcelona, Ariel, 

2011. 

REIS, Fabio Wanderley. Notas sobre nação e nacionalismo. In. Estudos 

avançados, vol.22, n.62, São Paulo, 2008. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142008000100011&lang=pt 

RESTREPO, Martha Lúcia. Perspectivas teóricas para abordar la nación y el 

nacionalismo. 2011. 

RICUPERO, Rubens. A resiliência do Estado nacional diante da globalização. 

In. Estudos Avançados, vol.22, n.62, São Paulo, 2008. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142008000100009&lang=pt 

RIXEN, Stephen. Becoming more independente without Independence? Strong 

federalismo with territorial autonomy as na alternative: the case of Belgium. In. 

NAGEL, Klaus; RIXEN, Stephan (eds). Catalonia in Spain and Europe. Baden-

Baden, Nomos, 2015, p.157-168. 

ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo, Brasiliense, 2006.  

RODRIGUES, Gilberto Marcos Antonio. O que são Relações Internacionais. 

2ª.ed., São Paulo, Brasiliense, 2009.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000100011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000100011&lang=pt


244 
 

 

ROMÃO, Filipe Vasconcelos. Nacionalismos espanhóis: tensão e conflitualidade. 

Lisboa, edições 70, 2014. 

SÁ, Luis. Introdução à teoria do estado. Lisboa, Caminho, 1986.  

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 6ª.ed., São Paulo, Edusp, 

2008.  

________________. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. 13ª.ed., Rio de Janeiro, Record, 2006.  

________________. A natureza do espaço. São Paulo, Edusp, 2004. 

________________. O território e o saber local: algumas categorias de análise. 

In. Cadernos Ippur, Rio de Janeiro, Ano XIII, n.2, 1999, p.15-26. 

SERRANO, Iván. Catalonia: a failure of accommodation? In. NAGEL, Klaus; 

RIXEN, Stephan (eds). Catalonia in Spain and Europe. Baden-Baden, Nomos, 

2015, p.98-114  

SCHERMA, Marcio Augusto. As fronteiras nas Relações Internacionais. Revista 

Monções. Dourados, v.1, n.1, 2012.  

SCULLY, Roger e JONES, Richard Wyn (org). Europe, regions and European 

regionalism. London, Palgrave Macmillan, 2010.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª.ed., São 

Paulo, Cortez, 2010.  

SHULZE, Hagen. Estado e nação na história da Europa. Lisboa, Presença, 1997.  

SMITH, Anthony D. Nacionalismo. Lisboa, Teorema, 2001.  

SMITH, Craig. The Scottish enlightenment and Scottish independence. In. 

Nations and Nationalism. Vol.19, 2013. 

SUZMAN, Mark. Ethnic nationalism and state power. New York, Palgrave, 1999.  

VALLAUX, Camilo. El suelo y el Estado. Madrid, Daniel Jorro editor, 1914. 

VAN GINDERACHTER, Maarten. Denied etnhicism: on the Waloon movement in 

Belgium. In. Nations and Nationalism, vol.18, 2012, p.230-246 

VAN WYNSBERGHE, Caroline. Weakness of the federal formula as 

implemented in Belgium. Quebec, The Federal Idea, 2011. 

VILAR, Pierre. A guerra da Espanha. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989. 

WHITE, Leslie e DILLINGHAM, Beth. O conceito de cultura. Rio de Janeiro, 

Contraponto, 2009.  

WIMMER, Andreas. Nationalism exclusion and ethnic conflict: shadows of 

modernity. Cambridge, Cambridge, 2002.  

YOUNG, Mitchell, ZUELOW, Eric e STURM, Andreas. Nationalism in a global 

era: the persistence of nations. New York, Routledge, 2007.  


	MOVIMENTOS NACIONALISTAS NA EUROPA PÓS-GUERRA FRIA: OS CASOS DE FLANDRES, ESCÓCIA E CATALUNHA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE MAPAS
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	Sumário
	INTRODUÇÃO
	1. A PERTINÊNCIA DOS ESTUDOS SOBRE NACIONALISMO
	1.1. Nacionalismo na Europa
	1.2. Movimentos nacionalistas: conceitos e temas
	1.2.1. Teorias sobre o nacionalismo
	1.2.2- Nacionalismo étnico-cultural e cívico-político
	1.2.3. Congruência entre os limites dos Estados e das Nações
	1.2.4. Nacionalismo e fronteiras


	2. A BÉLGICA E O MOVIMENTO FLAMENGO
	2.1. Histórico da ascensão do nacionalismo flamengo
	2.2. Nacionalismo flamengo: um nacionalismo linguístico!
	2.3. O federalismo belga
	2.4. O futuro belga

	3. O REINO UNIDO E O NACIONALISMO ESCOCÊS
	3.1. A história do unionismo
	3.2. O nacionalismo escocês
	3.3. O Referendo de 2014
	3.4. O pós-referendo

	4. A ESPANHA E O NACIONALISMO CATALÃO
	4.1. O nacionalismo catalão
	4.2. O fim do franquismo e a criação do Estado das Autonomias
	4.2.1. A Catalunha

	4.3. A ascensão do nacionalismo catalão no século XXI
	4.4. O futuro da Catalunha

	5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TRÊS MOVIMENTOS NACIONALISTAS PERIFÉRICOS EUROPEUS: FLAMENGO, ESCOCÊS E CATALÃO
	5.1. Bélgica, Reino Unido e Espanha: Reações à existência de nacionalismos periféricos
	5.2. Estratégias de construção de identidade das nações sem Estado: Flandres, Escócia e Catalunha
	5.3. A União Europeia e a Europa das Regiões
	5.4. A crise do modelo de Estado democrático liberal frente a ascensão de nacionalismos periféricos

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS


