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Resumo 

O artigo retrata os fenômenos do nacionalismo e separatismo contemporâneos na 
Europa a partir da análise dos movimentos separatistas basco e escocês. Pretende-
se demonstrar como estes influenciam a governança regional e como o contexto 
regional reafirma as posições dos grupos nacionalistas. A pesquisa se baseia na 
análise de textos de acadêmicos das Relações Internacionais e Ciência Política; 
além de documentos e discursos dos grupos nacionalistas. Concluiu-se que a UE 
ajudou a fortalecer os nacionalismos de comunidades imaginadas (nações) que se 
sentem desconectadas com seu atual governo. Ademais, o estudo demonstrou que a 
participação no âmbito do Comitê das Regiões reforça as demandas nacionalistas, 
mas ainda não implica em ações diretas nos pleitos junto aos países. 
 
Palavras-chave: Governança regional; União Europeia; nacionalismo; separatismo, 
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Introdução 

 A diversidade cultural gera trocas que enriquecem o modo como as 

pessoas percebem e interagem com o mundo ao seu redor. Mas, a mistura de 

diferentes culturas pode fazer com que as culturas originais desapareçam. É neste 

contexto que movimentos nacionalistas ganham força, buscando encontrar 

maneiras de preservar a cultura e a identidade da comunidade imaginada que é a 

nação. Assim, adquirem um viés mais político, no sentido de almejar reafirmar sua 

identidade como nação a partir de uma identidade política própria. 

Podem ser vistos hoje na Europa ocidental movimentos nacionalistas que 

influenciam questões políticas e econômicas e vice-versa. Contudo, intenções 

puramente econômicas são muitas vezes travestidas de clamores nacionalistas, o 
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que parece conferir maior legitimidade à causa. Desta forma, este artigo pretende 

analisar dois movimentos nacionalistas contemporâneos na Europa Ocidental, 

especificamente o nacionalismo basco e o escocês. Este trabalho objetiva 

demonstrar como separatismos influenciam a governança regional e também como 

o contexto regional reafirma as posições dos grupos nacionalistas. 

O movimento basco surgiu com o Partido Nacionalista Vasco, fundado em 

1895, o qual sofreu grandes transformações ao longo do tempo. O idioma basco é 

único dentro do continente europeu, não pertence a nenhuma família de idiomas 

encontrada hoje na Europa, o que, segundo os nacionalistas, corrobora com a sua 

causa de autodeterminação e maior autonomia política. Além disso, a história 

recente do movimento nacionalista basco está relacionada a atos terroristas (com a 

atuação do ETA entre 1959 e 2010), o que fez com que se tornasse conhecido em 

todo o mundo. 

Já o movimento nacionalista escocês chegou mais próximo de conquistar 

a independência. Em 2014 o Reino Unido organizou um referendum para decidir se 

a Escócia deveria se tornar um Estado independente ou permanecer parte do Reino 

Unido. O resultado foi negativo, assim a Escócia permanece parte do Reino Unido. 

O referendum foi importante também para outros movimentos fora do Reino Unido, 

que agora pleiteiam uma chance de alcançar democraticamente seus objetivos, 

sejam separatistas ou apenas de maior autonomia política, financeira ou fiscal. 

As informações foram coletadas inicialmente a partir dos documentos 

dos grupos separatistas, bem como as informações disponibilizadas pelos 

movimentos em mídias sociais. Também foram utilizados artigos jornalísticos sobre 

as ações dos movimentos separatistas. Ao longo do texto são apresentadas as 

posições de grupos nacionalistas específicos de cada nação, foram selecionados os 

partidos políticos nacionalistas mais fortes. São eles: 

• O representante do nacionalismo basco a ser pesquisado é o 
Partido Nacionalista Vasco, em castelhano e Euzko Alderdi Jeltzalea, em 
euskera (o idioma falado na região do país basco), partido político fundado 
em 1895.  

• O representante do nacionalismo escocês a ser pesquisado é o 
SNP – Scottish National Party, que atualmente ocupa 56 dos 59 assentos da 
Escócia no Parlamento Britânico. 



 

Anais do 5º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 27 de outubro de 2016 

3 

Este tópico de discussão não se limita ao campo acadêmico das Relações 

Internacionais, também faz parte do cotidiano da população mundial. Movimentos 

nacionalistas e separatistas estão presentes em todas as regiões do mundo, além do 

que, estão interligados, dado o crescimento da interdependência entre os atores e 

o fortalecimento da comunidade global. Portanto, é importante a elaboração de 

estudos que compreendam esta dinâmica, com o intuito de encontrar maneiras de 

resolver situações de conflito. 

Estado-nação e Movimentos Nacionalistas 

Na área acadêmica das Relações Internacionais, uma visão bastante 

tradicional é de que a Guerra dos 30 anos seguida pela Paz de Westphalia 

constituem-se em ponto de inflexão do sistema geopolítico europeu, criando os 

parâmetros para o Estado moderno. Também é dito que a Paz de Westphalia se 

relaciona com a questão da soberania e o modo como a entendemos hoje 

(OSIANDER, 2001). 

No entanto, estudos mais recentes como os de Hobsbawm (2013) e 

Osiander (2001) discordam dessa visão tradicional. Osiander (2001) desconstrói "o 

mito de Westphalia" à medida que argumenta que a Guerra dos 30 anos não foi 

motivada por uma demanda de autonomia e soberania por parte das unidades 

políticas presentes no cenário político europeu da época. Antes de Westphalia o 

Sacro Império Romano Germânico já não era um Estado unitário e o poder do 

imperador era limitado por uma Constituição. Portanto, as unidades políticas que 

compunham o Sacro Império Romano Germânico já dispunham de moderada 

autonomia política. 

Dessa maneira, Osiander (2001) afirma que os tratados de Westphalia 

não se sustentaram ou se justificaram na soberania de Estado, mas sim 

confirmaram e aperfeiçoaram o sistema de organização geopolítico pré-existente, 

"a system of mutual relations among autonomous political units that was precisely 

not based on the concept of sovereignty." (OSIANDER, 2001, p. 270). 

Para o autor,  a Revolução Francesa e a industrialização, não a Paz de 

Westphalia, causaram grande impacto e mudanças significativas no sistema 

geopolítico europeu. O fenômeno da industrialização é responsável pelo 

nacionalismo moderno como ideologia unificada e indispensável para o novo tipo de 

entidade política que nascia: o Estado moderno ou o Estado-nação. 
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Hobsbawm (2013) concorda com Osiander (2001), ele considera que 

nação foi um conceito socialmente construído com o objetivo de controlar as 

massas e garantir a dominação por parte dos mais poderosos. Isto aconteceu após 

as grandes Revoluções (industrial, francesa, independência norte-americana, entre 

outras), por conta da sensação de fragilidade advinda destas Revoluções o conceito 

de nação é associado ao de governo, numa tentativa de legitimar os regimes e 

trazer estabilidade política. 

A partir da visão de Hobsbawm (2013) de que a ideia de nação advém da 

necessidade da classe dominante de perpetuar seu poder sobre o restante da 

sociedade, constrói-se um forte questionamento acerca da legitimidade dos 

movimentos nacionalistas, os quais reivindicam mais autonomia e, em última 

instância, um Estado próprio para se autogovernar, um Estado-nação.  

Durante a Guerra Fria o fenômeno do nacionalismo ficou adormecido, e 

em alguns casos sufocados por um governo autoritário, enquanto que a divisão 

política mundial era entre capitalismo (liderado pelos EUA) e comunismo (liderado 

pela URSS). Com o fim da URSS e do conflito entre as duas potências o nacionalismo 

volta a receber atenção (ROMÃO, 2013). 

O Estado-nação é um modelo que permanece atual, mas passa por 

transformações para manter-se relevante frente às mudanças no Sistema 

Internacional. De acordo com Romão (2013), três delas são mais importantes: 

emergência de atores não estatais (OIs, ONGs e empresas multinacionais); a fluidez 

do princípio de soberania; e a redefinição interna dos Estados-nação.  

A doutrina liberal nacionalista sustenta os traços culturais e de 

identidade como fator de união, portanto, o estabelecimento de um Estado-nação 

não se constitui no único possível objetivo de uma comunidade que se enxerga 

como uma nação. Várias nações, entendidas como uma comunidade de pessoas, 

grande o suficiente para que nem todos se conheçam pessoalmente, mas que, 

mesmo assim, estejam conectados pelo sentimento de que pertencem a algo 

maior, podem conviver pacificamente e democraticamente dentro de um mesmo 

Estado (ANDERSON, 1996). 

Tamir (1993) propõe autodeterminação cultural, isto é, a nação não terá 

independência política, apenas independência cultural, mantendo sua identidade 
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em um sistema democrático. Tal alternativa privilegia a democracia e enfraquece a 

soberania com o intuito de manter a estabilidade no Sistema Internacional. 

De acordo com Tamir (1993), o fortalecimento da União Europeia faz 

com que seus Estados membros tenham que se adequar a nova estrutura proposta 

pela Instituição, o que faz com que tenham que ceder parte de sua soberania em 

favorecimento da União Europeia. Tendo a soberania estatal sido enfraquecida, 

dentro dos Estados crescem os movimentos nacionalistas. Tais movimentos 

almejam, de forma geral, maior autonomia política, tal qual pode ser alcançada 

pela independência, mas também por vias democráticas dentro do próprio Estado 

(TAMIR, 1993). 

De acordo com Romão (2013), “Estados autonómicos”, como Espanha e 

Reino Unido, admitem a existência de nações e suas respectivas identidades 

diferentes da identidade dominante. Assim, estabelecem unidades políticas com 

moderados direitos e atribuições políticas, tais unidades políticas coincidem com as 

identidades. Tal modelo de Estado, adotado justamente para impedir o 

separatismo, termina por fortalecer a identidade e o nacionalismo das 

comunidades imaginadas, o que pode levar ao questionamento da soberania do 

Estado sobre tais movimentos (ROMÃO, 2013). 

Assim, se pensarmos no contexto Europeu, considerando que o sistema 

de Estados-nação se transformou em unidades menos centralizadoras e ao mesmo 

tempo mais integradas e dependentes umas das outras, é possível a estrutura 

menos rígida (por conta do aumento da governança regional) permitir que 

movimentos separatistas cresçam e busquem estabelecer seu próprio Estado-nação, 

o qual se alinhará a estrutura da União Europeia. Portanto, a hipótese deste artigo 

é que as instituições no âmbito da União Europeia permitem o fortalecimento dos  

movimentos nacionalistas existentes na região. 

 

Comitê das Regiões UE e o espaço regional aos movimentos 

nacionalistas 

A organização European Free Alliance3 indica que existem mais de 40 

movimentos nacionalistas e/ou separatistas no continente europeu, sendo os mais 
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relevantes atualmente o dos catalães, dos bascos, dos flamengos, dos escoceses e 

dos russos na Ucrânia (SPEKTOR, 2014). 

Segundo Lachapelle e Paquin (2005), a estruturação política interna da 

União Europeia cria espaço para que os nacionalismos e separatismos ganhem força 

e viabilidade. A globalização, o aumento da governança regional, limita a 

autonomia dos Estados-nação, assim como sua capacidade de comportar minorias, 

desta forma, proporciona chances para que nações (as que são minorias dentro de 

Estados) exerçam influência e obtenham maior poder político no âmbito 

internacional (LACHAPELLE; PAQUIN, 2005). 

Os sentimentos nacionalistas dos diversos movimentos se expressam em 

algumas organizações da União Europeia, sendo a mais expressiva o Comitê das 

Regiões (CR), que é um órgão consultivo em que participam representantes eleitos 

de autoridades regionais e locais de todos os 28 membros da UE. O CR funciona 

como um espaço em que são compartilhados pontos de vista sobre a legislação da 

União Europeia que impacta diretamente as regiões e cidades.  

Nos casos em que os temas tratados no âmbito da União Europeia 

interessam autoridades locais e regionais, a Comissão Europeia, o Conselho da 

União Europeia e o Parlamento Europeu necessitam consultar o Comitê das Regiões, 

isso ocorre com assuntos principalmente relacionados a empregos, política social, 

transportes e energia. Quando o CR recebe uma proposta, confecciona e aprova um 

parecer que é enviado para os demais órgãos da UE. Se os outros órgãos não 

consultarem o CR ele pode remeter o caso para o Tribunal de Justiça. Além disso, o 

Comitê das Regiões também pode emitir pareceres de sua própria iniciativa, em 

casos em que não é consultado (UNIÃO EUROPEIA, 2015). 

Assim, o Comitê das Regiões proporciona certa autonomia e poder 

político para autoridades regionais dentro da União Europeia, diminuindo a 

soberania do Estado-nação, uma vez que as regiões e cidades podem se relacionar 

diretamente com a União Europeia e com outras regiões sem o intermédio do 

Estado. É nesse sentido que pode ser entendido que a União Europeia promove 

maior autonomia para unidades políticas menores. 

Para entender na prática a dinâmica que ocorre no continente europeu 

entre Estados-nação, grupos nacionalistas e União Europeia serão analisados dois 

casos de movimentos nacionalistas europeus. 
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O recorte de estudo feito, dentre os diversos movimentos nacionalistas 

da Europa ocidental, foram os casos basco e escocês. Estes foram escolhidos por 

serem movimentos nacionalistas organizados em relação a seus objetivos e planos 

de conquistar independência, ou ao menos alto grau de autonomia política, em 

relação ao Estado ao qual atualmente fazem parte. 

 

Nacionalismo basco 

 De acordo com Seixas (1995), os pleitos separatistas dentro do Estado 

espanhol se originaram no início do século XIX, momento em que a Espanha não 

“era um Estado plurinacional, ou seja, formado por várias nações políticas, mas sim 

um Estado pluriétnico” (SEIXAS, 1995, p.493). Entretanto, a Espanha não obteve 

sucesso na construção de um Estado nacional espanhol relativamente homogêneo, 

a exemplo de outros Estados como o francês, o que significa dizer que a Espanha 

fracassou no state building. 

Dentro do Estado espanhol moderno existem várias nações, dentre as 

quais estão os bascos, que demandam o estabelecimento do Euskadi (em euskera), 

ou País Basco, em uma área que contempla territórios franceses e espanhóis. Do 

lado francês dos Pirineus estão Labourd, Basse Navarre e Soule. Enquanto que do 

lado espanhol estão as províncias de Vizcaya, Alava, Gupúzcoa e Navarra. 

Com o fim do regime de Franco (1939 a 1976) e a redemocratização da 

Espanha o País Basco (províncias de Vizcaya, Alava e Gupúzcoa) ganhou, com a 

Constituição espanhola de 1978, o status de Comunidade Autônoma. Ou seja, são 

territórios pertencentes ao Estado espanhol com autonomia legislativa e certas 

competências executivas. A Espanha se organizou deste modo para ter 

governabilidade frente às nações nela contidas, as quais reivindicam (algumas com 

mais veemência que outras) basicamente o direito à autodeterminação ou o 

aumento da autonomia política e econômica (ROMÃO, 2013). 

A partir de dados do INE (2015), pode-se perceber diferenças 

significativas no PIB per capita entre as regiões da Espanha, em que o País Basco e 

Navarra apresentam resultados bastante altos em relação ao restante da Espanha, 

ficando atrás apenas da capital Madri. Isto indica que o desenvolvimento 

econômico da região é um fator relevante e que contribui para o sentimento de 

diferenciação e não pertencimento dos bascos a Espanha (INE, 2015). 
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O Partido Nacionalista Vasco (castelhano) ou Parti Nationaliste Basque 

(francês) ou Euzko Alderdi Jeltzalea (euskera) foi fundado em 1895. O Partido se 

auto define como “Partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y 

humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la 

civilización que redunden en beneficio del ser humano.” (EAJ-PNV, 2015). 

O Eusko Alderdi Jeltzalea, desde 1951 define claramente sua doutrina 

“europeísta”, ou seja, a formação de uma espécie de federação europeia. 

Portanto, o EAJ não defende exclusivamente o estabelecimento de um Estado-

nação basco, mas defende de facto a autonomia política da nação basca em um 

sistema de organização política novo. 

O EAJ entende que no contexto pós-segunda guerra mundial (e mais 

ainda no pós-guerra fria) uma Europa unida seria a melhor saída para o 

desenvolvimento político, econômico e social das nações europeias, além de se 

evitar guerras e de se respeitar as diferenças culturais entre os povos do 

continente. Com essa ideia em mente o Partido defende a independência de cada 

nação para se autogovernar dentro de uma comunidade europeia com moderados 

poderes supranacionais. 

Portanto, o EAJ defende a independência política de Euskadi frente ao 

Estado espanhol e ao Estado francês, mas isso não necessariamente implicaria na 

constituição de um Estado-nação nos moldes tradicionais, visto que este estaria 

inserido nesta comunidade europeia (EAJ-PNV, 2015). 

De acordo com o que afirma o PNV, eles se consideram europeus. Assim, 

seria natural para os bascos se constituirem em uma unidade política autônoma 

pertencente a uma federação ou confederação europeia. Esta é a ideia por trás do 

conceito de “europeísmo” e federalismo europeu aos quais se refere o Eusko 

Alderdi Jeltzalea. 

O EAJ-PNV publicou em 2008 o Think Gaur Euskadi 2020, o documento 

identifica quais serão os maiores obstáculos a ser enfrentados pela nação basca até 

2020. A partir disso, desenvolve um plano de ação em linhas gerais do Partido para 

enfrentar tais situações, sempre melhorando a qualidade e o nível de vida da 

comunidade basca. O documento reafirma o objetivo do Partido por maior 

autonomia política, fiscal e econômica dentro do Estado espanhol. A busca por 

maior autonomia extrapola as discussões junto ao Governo espanhol e, apesar do 
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Comitê das Regiões exercer poder moderado dentro da União Europeia, mesmo 

assim, é visto como espaço de poder político para o movimento. Atualmente o CR 

conta com dois reprsentantes bascos, María Ángeles Elorza Zubiría e Iñigo Urkullu 

Renteria. Para o movimento nacionalista basco esse é o início da construção deste 

modelo “europeísta”, de uma confederação europeia, ao qual se refere em seu 

manifesto (EAJ-PNV, 2015). A hipótese desta pesquisa - de que as instituições 

europeias beneficiam os movimentos nacionalistas e separatistas - encontra 

evidência no discurso dos nacionalistas bascos na figura do Eusko Alderdi Jeltzalea. 

Entretanto, não é provável que tal mudança ocorra, pois o movimento nacionalista 

basco atual opera por vias democráticas e o Estado espanhol é bastante claro 

quanto ao seu posicionamento contrário a processos separatistas dentro de seu 

território. Fato evidenciado pelo referendum pela independência da Catalunha em 

2014, que foi considerado inconstitucional pela justiça espanhola e recebeu intensa 

oposição do governo espanhol. 

Atualmente, o posicionamento do governo ainda é firme em função de 

manter o Estado unido, no entanto, permite uma maior descentralização do poder 

e reconhece a existência de cada nação, que podem ser diferenciadas de outros 

grupos sociais quaisquer pelo fato de seus membros estarem interligados por vários 

tipos de relacionamentos: cultural, econômico, linguagem, político, religioso, 

territorial, entre outros (HROCH, 2000). O elo de ligação de cada nação é 

diferente, para os bascos esta ligação está provavelmente mais baseada na cultura, 

no idioma e na história. 

Nacionalismo escocês 

O Reino Unido tem uma estrutura e modo de operar singulares, tornando 

difícil a classificação quanto às tradicionais formas de Estado, unitário, federação e 

regional. O que mais se aproxima é o unitário, pois a soberania é exclusiva do 

governo central, o Parlamento de Westminster, enquanto que as regiões da 

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que correspondem aos antigos países das 

ilhas britânicas, têm poderes "devolvidos" (SOUZA, 2008). 

Esta autonomia é emprestada do governo central, como prerrogativa do 

Estado britânico, tal autonomia pode ser suspensa a qualquer momento, 

diferentemente do que acontece numa federação. Além disso, Inglaterra, País de 

Gales, Irlanda do Norte e Escócia não estão submetidos a um mesmo grau de 
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descentralização. A Inglaterra, por exemplo, não possui sequer Parlamento próprio, 

todas as decisões acerca da região são discutidas em Westminster por 

parlamentares das quatro regiões. Em contrapartida, a Escócia é a região com mais 

poderes "devolvidos" (SOUZA, 2008). 

Em 1707 ocorreu a unificação dos Reinos da Escócia e da Inglaterra, na 

prática tratou-se da anexação da Escócia pela Inglaterra. Sendo que no período de 

1705 a 1707 a Escócia tentou negociar com a Inglaterra a criação de uma união 

federalista (STAFORD, 2014, p.7). Entretanto, a Inglaterra não aceitou, pois na 

época, assim como na atualidade, o tamanho e o poder ingleses eram muito 

superiores aos escoceses. Assim, os ingleses não tinham interesse em dividir o 

poder político com os escoceses a partir de um modelo de federação baseado na 

divisão das nações britânicas (CRUZ, 2014). 

Portanto, em tempos mais antigos já existia uma forma de nacionalismo 

escocês. Entretanto, de acordo com Jackson (2014), o nacionalismo escocês atual e 

as históricas lutas por autonomia e independência dos séculos passados não são a 

mesma coisa, tratam-se de fenômenos distintos. 

Em 1934 foi fundado o Scottish National Party (SNP), mas o Partido só 

começaria a ter relevância no cenário político a partir da década de 1970, após o 

descobrimento de petróleo na costa escocesa, ocasião na qual o SNP lançou a 

campanha “It’s Scotland’s Oil” (SNP, 2015). Por isso, McClymon (2014) argumenta 

que o nacionalismo escocês moderno remonta a década de 1970. Este movimento 

surgiu no contexto pós-segunda guerra mundial, em que o império britânico perdia 

seus domínios, contexto do choque do petróleo e estagflação do país. Além disso, 

as classes média e alta escocesas iniciaram este debate sobre independência à 

medida que sentiam sua situação social e econômica confortáveis serem ameaçadas 

pela ascensão da classe baixa. 

O nacionalismo escocês moderno almeja a independência do Reino 

Unido, no entanto, seu real objetivo não é necessariamente constituir um Estado-

nação. Bastaria uma maior autonomia política, nos mesmos moldes (ou ao menos 

muito próximo disso) da proposição escocesa à Inglaterra no período entre 1705 e 

1707 de constituir uma federação britânica, na qual cada nação teria seu próprio 

parlamento com o mesmo grau de poder político dentro da União (CRUZ, 2014). 
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Na última década no Reino Unido, a desindustrialização e a deterioração 

do Sistema de Saúde, principalmente, contribuíram para o crescimento da 

insatisfação dos escoceses, fazendo crescer a instabilidade política (CRUZ, 2014). 

O SNP tem uma agenda bem definida no que considera que seriam os 

interesses escoceses. A contribuição fiscal per capita dos escoceses é mais alta que 

a do resto do Reino Unido, segundo o SNP se a Escócia se separasse do Reino Unido 

poderia redistribuir a arrecadação de acordo com seus próprios interesses e 

necessidades (SNP, 2015).  

A questão da moeda a ser adotada é uma questão de impasse, pois os 

partidos mais importantes do Reino Unido afirmam que não haveria união 

monetária no caso da independência escocesa, enquanto que o SNP sustenta o 

contrário. Este é um tópico controverso, visto que se a união monetária persistisse, 

como quer o SNP, então a Escócia continuaria dependente e profundamente ligada 

ao Reino Unido, pois as decisões monetárias e econômicas seriam tomadas em 

Londres (CRUZ, 2014). 

As reservas de petróleo e gás no mar do norte são centrais para o SNP, 

que objetiva criar um fundo como o da Noruega, guardando 10% (cerca de 1 bilhão 

de libras por ano) do arrecadado com a exploração (CRUZ, 2014). Além disso, o SNP 

afirma que a Escócia quer se distanciar do Reino Unido para controlar seu próprio 

exército e não se envolver em invasões de outros países e guerras que o Partido 

considera ilegais. Além de remover a base que carrega artilharia nuclear (Trident) 

e que atualmente está na costa escocesa. 

Após dois anos de campanha o referendum sobre a independência da 

Escócia do Reino Unido foi realizado em 18 de setembro de 2014, os separatistas 

perderam (55,3% votaram a favor de continuar parte do Reino Unido). Ainda assim, 

as eleições parlamentares de 2015 mostraram que os escoceses estavam 

descontentes com o governo tradicional dos Tories e Labours, o SNP elegeu 56 de 

um total de 59 assentos reservados à Escócia em Westminster. O que mostra que a 

Escócia não se sente representada pelos partidos britânicos, e procura se unir em 

torno de uma bandeira que demanda maior autonomia política para a Escócia. 

Por outro lado, a União Europeia traz novas opções e perspectivas para 

os nacionalistas escoceses. De acordo com o jurista e membro do Scottish National 

Party (SNP), Neil MacCormick (2002 apud STAFORD, 2014, p.7) 
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By removing the threat of empire and war from the ‘European commonwealth’, 

the legal order of the EU could permit the UK safely to disaggregate, in accordance 

with the properly democratic principle of subsidiarity and the inherent ethical value of 

the historic nation. 

A participação da Escócia no Comitê das Regiões dá força a tal argumento do SNP 

(dois dos oito representantes escoceses no CR são do SNP, Stewart Maxwell e 

Anthony Gerard Buchanan). Mesmo não sendo maioria dentre os representantes 

escoceses no CR, a questão importante para o SNP é o fato de o Comitê existir e 

propiciar diálogo direto entre a Escócia e a União Europeia sem o intermédio do 

Reino Unido. 

O movimento nacionalista escocês organizado pelo SNP é forte, no entanto, 

apesar de o Reino Unido promover abertura e liberdade para que a Escócia se 

tornasse independente, a nação escocesa está dividida entre separatismo e a união 

com o Reino Unido. 

Considerações finais 

O modelo tradicional de Estado-nação sofreu transformações, no contexto da 

UE o Estado-nação cedeu  elementos de soberania para a UE com o intuito de 

alcançar o desenvolvimento em conjunto com os demais Estados europeus. 

Portanto, restou ao Estado-nação os elementos de soberania de representatividade, 

lealdade e identidade. Logo, as nações contidas num Estado que não se identificam 

e não se sentem representadas por ele começam a questionar o poder e a 

legitimidade do Estado sobre elas, o que fortalece os movimentos nacionalistas e 

separatistas. 

A União Europeia ao influenciar as transformações do Estado-nação, fazendo 

com que este cedesse parte de sua soberania para a Instituição visando o aumento 

da governança regional e do desenvolvimento da Europa como um todo, ajudou a 

fortalecer os movimentos nacionalistas de comunidades imaginadas que se sentem 

desconectadas com seu atual governo. 

A análise dos casos basco e escocês demonstrou que os movimentos estão 

mais organizados, porém, percebe-se que é improvável, pelo menos no curto 

prazo, que seus objetivos sejam alcançados. Além disso, o estudo demonstrou que 

a participação no âmbito do Comitê das Regiões reforça as demandas nacionalistas, 

mas ainda não implica em ações diretas nos pleitos junto aos países.  
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No caso basco, o PNV fala em autogoverno em seu discurso, assim como no 

conceito de “europeísmo”, em que defende uma confederação europeia regulada 

pela União Europeia e que seria formada por diversas unidades políticas pequenas 

que coincidiriam com cada nação do continente. No entanto, no Think Gaur Euskadi 

2020, o Partido não traça planejamentos para alcançar independência política da 

Espanha, apenas demanda maior autonomia econômica e fiscal para os bascos. 

Desse modo, pode-se entender que, na prática, o Partido não mais tem como 

objetivo final o separatismo (como era desde sua fundação), a meta principal do 

PNV constitui-se em maior autonomia fiscal, econômica e política, o que não 

necessariamente implica em separatismo. 

No caso escocês o SNP é bastante claro e organizado quanto a sua meta, que 

é a independência do Reino Unido por conta de considerar que o Estado não atende 

os interesses e necessidades do povo escocês. Entretanto, com a realização do 

referendum em 2014 o SNP percebeu que não conta com o apoio da maioria da 

população para o separatismo. Deste modo, sua posição agora é de exigir maior 

autonomia política e fiscal junto ao Reino Unido, o que, diferentemente da questão 

da independência, conta com amplo apoio da comunidade escocesa, visto os 

resultados das últimas eleições parlamentares em que o SNP conseguiu quase todos 

os assentos reservados a Escócia em Westminster (56 de 59). Assim, observa-se um 

aumento da pressão exercida pela Escócia em função de conquistar maior 

autonomia econômica e política dentro do Reino Unido. 

A análise dos dois casos mostrou que o aumento da governança regional na 

figura da União Europeia foi e é fundamental para o desenvolvimento e 

fortalecimento do nacionalismo no contexto da Europa Ocidental. Tais 

nacionalismos podem evoluir para movimentos separatistas ou não, já que, de 

forma geral, o que as nações buscam é maior representatividade e autonomia 

política, que podem ser alcançadas também por vias democráticas dentro do 

Estado-nação no qual estão inseridas. 
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