
Regiões independentistas

Estado-nação

• Estado 
• Instituição política-

jurídica
• Elementos 

constituintes:
– Território
– Poder (soberano)
– Povo

• Nação
– Conceito histórico e 

cultural
– Manifestação:

• Objetiva

• Inter-subjetiva

Conceito com potencial uso ideológico

•Idioma

•Religião...

Sentimento de 
pertencimento a um grupo

FORMA EQUIVOCADA 
DE ENTENDIMENTO

PORTANTO:

Estado
• Povo:

– Pessoas mantidas 
sob relação jurídica 
com o aparelho de 
Estado de forma 
duradoura

• Um Estado; vários 
“povos”
– EUA

• Indígenas

– Canadá
• Inuits

– Rússia
• Samoiedos

relação jurídica

•Pequena quantidade de 
pessoas

•Ausência de ideologias 
independentistas

•Políticas de “inclusão”

Baixa 
contestação

Reino Unido
Plebiscito 2014:

•Problemas:

•Petróleo

•Arsenal nuclear

•Ingresso

•OTAN

•UE

•Volta das tensões 
após o plebiscito 
BREXIT

Pressão separatista ao 
longo do séc. XX 
(intensificação nos anos 
60)

•Fator: baixa 
representatividade 
política

•Expressão:

•Política: Sinn Fein

•Violenta: IRA

•Superação do 
separatismo: Acordo de 
Belfast (1998)

Espanha
Pressão separatista

•Fortalecimento na 
ditadura franquista

•Arrefecimento com a 
redemocratização

Instrumentalização 
política do diferencial 
histórico-cultural em 
contexto de crise 
econômica 



Bélgica

Flandres

ValValôôniania

Separatista

Anos 1950

Língua holandesa

Agrária

Língua francesa

Indústrias

•Base

•Automóveis

•Cresc. Demográfico

•Centros 
administrativos

•Turismo

Decadência econômica industrial

Exercícios  –  nacionalismo,  xenofobia,  separatismo  e
independentismo

1. (UERJ 2016)

Em  2007,  na  Espanha,  aprovou-se  uma  lei  que  possibilitou
indenizar vítimas da Guerra Civil
(1936-1939) e do governo de Francisco Franco (1939-1975). A
ação retratada na fotografia
também é decorrente dessa lei.
No  contexto  das  denúncias  e  apurações  acerca  dos  crimes
cometidos pelo governo franquista,
a  retirada  da  estátua  equestre  está  associada  à  seguinte
proposta:
(A) rejeição da história política
(B) reforço da identidade nacional
(C) redistribuição do patrimônio cultural
(D) redimensionamento da memória social

2.  (UERJ  2017)  O  primeiro-ministro  britânico  David  Cameron
anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do Reino
Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016.
Cameron  liberou  seus  ministros  para  defenderem  tanto  a
continuação  quanto  a  saída  dos  britânicos.  Adaptado  de
bbc.com, 20/02/2016.

A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para
os  cidadãos  do  Reino  Unido  em  virtude  da  variedade  e
complexidade  dos  argumentos  favoráveis  e  contrários  em

disputa.  Um  argumento  decisivo  para  que  uma  parcela  dos
britânicos  aprove  a  saída  do  Reino  Unido  do  bloco  europeu
remete  à  retomada  da  plena  autonomia  nacional  no seguinte
campo:
(A) sistema militar
(B) ação diplomática
(C) gestão monetária
(D) controle migratório

3.  (UNESP  2014)  Catalunha  de  mãos  dadas:  Imagine  uma
corrente humana formada por pessoas que dão as mãos em uma
extensão  de  400  quilômetros.  Cidadãos  da  Catalunha  não  só
imaginaram  como  a  colocaram  em  prática  nesta  quarta-feira
[11.09.2013], em que se celebra a Diada, uma espécie de dia do
orgulho  catalão,  por  ser  a  data  que  relembra  a  batalha,  no
século 18, de Barcelona com tropas da monarquia espanhola. O
11 de setembro catalão é celebrado anualmente com atos oficiais
e passeatas, mas tem sido nos últimos anos o ponto nevrálgico
do pleito dessa região. (http://luisabelchior.blogfolha.uol.com.br.
Adaptado.)
(A) Sobre a Catalunha, é correto afirmar que se trata de uma
região  autônoma  e  que reivindica  sua integração ao território
nacional espanhol, acompanhada de plena participação na vida
política e econômica da Espanha.
(B) uma região com identidade cultural própria e que reivindica
total autonomia política e administrativa em relação à Espanha.
(C) uma região pobre, com identidade cultural espanhola, mas
que  exige  sua  autonomia  administrativa  como  forma  de  se
proteger da atual crise econômica que assola a Espanha.
(D)  uma  ex-colônia  espanhola,  que  reivindica  sua  autonomia
administrativa, mas com direitos de influenciar na vida política e
econômica da Espanha.
(E)  um  país  autônomo,  com  território  e  governo  nacionais
próprios  e  que  almeja  integrar-se  à  Espanha  para  poder
participar definitivamente da União Europeia.


