
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

BEATRIZ FIGLINO 

 

 

 

 

 

TEMPESTADE NA XÍCARA DE CHÁ: O NACIONALISMO DE PERFIL 

CONSERVADOR E O CONTROLE DE FRONTEIRAS NACIONAIS NA 

CAMPANHA PELO BREXIT 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. José Lindomar Coelho Albuquerque 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2021 



BEATRIZ FIGLINO 

 

 

 

 

 

TEMPESTADE NA XÍCARA DE CHÁ: O NACIONALISMO DE PERFIL 

CONSERVADOR E O CONTROLE DE FRONTEIRAS NACIONAIS NA 

CAMPANHA PELO BREXIT 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de São Paulo – Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Ciências Sociais. 
 

Orientador: Prof. José Lindomar Coelho 
Albuquerque 

 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2021 



Na qualidade de titular dos direitos autorais, em consonância com a Lei de 

direitos autorais nº 9610/98, autorizo a publicação livre e gratuita desse trabalho 

no Repositório Institucional da UNIFESP ou em outro meio eletrônico da 

instituição, sem qualquer ressarcimento dos direitos autorais para leitura, 

impressão e/ou download em meio eletrônico para fins de divulgação intelectual, 

desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEATRIZ FIGLINO 

 

 

TEMPESTADE NA XÍCARA DE CHÁ: O NACIONALISMO DE PERFIL 

CONSERVADOR E O CONTROLE DE FRONTEIRAS NACIONAIS NA 

CAMPANHA PELO BREXIT 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de São Paulo – Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Ciências Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figlino, Beatriz. 
 
     Tempestade na xícara de chá: o nacionalismo de perfil conservador e o 
controle de fronteiras nacionais na campanha pelo Brexit. 
 
     Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). – Guarulhos: Universidade 
Federal de São Paulo. Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
 
     Orientador: Prof. Dr. José Lindomar Coelho Albuquerque 
 
     Storm in a teacup: conservative nationalism and national border control 
in the Brexit campaigns. 
 
     1. Nacionalismo imperial. 2. Controle de fronteiras nacionais. 3. 
Produção Cultural. I. Albuquerque, José Lindomar Coelho. II. Tempestade 
na xícara de chá: o nacionalismo de perfil conservador e o controle de 
fronteiras nacionais na campanha pelo Brexit 



Aprovada em: ____/____/______ 

 

Banca examinadora: 

 

Prof. Dr. José Lindomar Coelho Albuquerque (Orientador) 

Instituição: Universidade Federal de São Paulo 

Julgamento 

______________________Assinatura______________________________ 

 

Prof. Dr. Demetrius Cesario Pereira (Titular)  

Instituição: Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 

Julgamento 

______________________Assinatura______________________________ 

 

Profa. Dra. Liana de Paula (Titular)  

Instituição: Universidade Federal de São Paulo 

Julgamento 

______________________Assinatura______________________________ 

 

Profa. Dra. Raissa Wihby Ventura (Suplente)  

Instituição: Universidade Federal de São Paulo 

Julgamento 

______________________Assinatura______________________________ 

 



RESUMO 

 

Essa pesquisa analisa a ascensão do nacionalismo britânico de perfil 

conservador no contexto da campanha pela saída do Reino Unido da União 

Europeia (“Brexit”) em 2016. A partir da intersecção entre nacionalismo britânico 

e as políticas de controle de fronteiras nacionais, verifica-se que a identidade 

britânica se alicerça em elementos etnocêntricos e racistas historicamente 

construídos que desencadearam em posições políticas contra a presença de 

imigrantes no contexto contemporâneo. Destarte, compreende-se de que 

maneira tal nacionalismo articula e fomenta políticas de fronteira restritivas ao 

responsabilizar determinados tipos de imigrantes pelo agravamento da crise 

social britânica. Para isso, essa pesquisa utiliza-se de bibliografia produzida no 

Reino Unido e de reportagens veiculadas pelo jornal britânico The Daily Express, 

cujo posicionamento político é tendencioso a valores nacionalistas e de extrema-

direita, além de possuir ligações diretas com membros do partido que tomou 

frente na campanha pelo Brexit, o UKIP (Partido pela Independência do Reino 

Unido).  

Palavras-chave: Nacionalismo britânico. Conservadorismo. Brexit. Xenofobia. 

Imigrantes. Fronteiras. Identidade.  

 



ABSTRACT 

This research analyzes the rise of British nationalism with a conservative profile 

in the context of the campaign for the withdrawal of the United Kingdom from the 

European Union (“Brexit”) in 2016. From the intersection between British 

nationalism and national border control policies, it is possible to verify that British 

identity is based on historically constructed ethnocentric and racist elements that 

triggered political positions against the presence of immigrants in the 

contemporary context. Thus, it is understood how such nationalism articulates 

and fosters restrictive border policies by making certain types of immigrants 

responsible for the worsening of the British social crisis. For this purpose, this 

research uses bibliography produced in the United Kingdom and reports 

published by the British newspaper The Daily Express, whose political position is 

biased towards nationalist and extreme right values, in addition to having direct 

links with members of the party that took ahead in the Brexit campaign, the UKIP 

(UK Independence Party). 

Keywords: British nationalism. Conservatism. Brexit. Xenophobia. Immigrants. 

Borders. Identity.  
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INTRODUÇÃO 

Compreender os motivos que levaram os eleitores britânicos à decisão de 

deixar de ser membro da União Europeia (EU) em 23 de junho de 2016 leva a 

navegar por mares profundos, porém revoltos em processos históricos e 

identitários que influenciam a política e suas relações para com o bloco europeu. 

Escrever com o olhar geograficamente distante sobre uma ilha “quase europeia”, 

cujos pensamentos retrógrados e etnocêntricos emanam de governantes, é uma 

maneira de compreender questões como: Por que alguns seletos grupos têm 

mais acesso a determinados direitos que outros? Qual a estratégia para definir 

os insiders e os outsiders num território marcado pelo iluminismo, com seus 

ideais de igualdade, e pelo crescimento industrial, com seu clamor por 

progresso? Em que se alicerça, afinal, tal progresso? Desbravar esse mar de 

fatos políticos engendrados e considerar seus simbolismos não é uma tarefa 

fácil, mas como Paul Dombey, personagem de Charles Dickens (um dos mais 

célebres escritores ingleses da era vitoriana), questiona: “Eu quero saber o que 

está dizendo. O mar, Floy, o que é que ele fica dizendo?” (DICKENS, 2007, p. 

122).  

O objetivo dessa pesquisa é compreender o que esse mar de 

nacionalismo conservador faz ressoar no imaginário britânico presente no “Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”. Esclarece-se aqui que o “Reino 

Unido” se constitui num Estado plurinacional formado pelos países: Inglaterra, 

País de Gales, Escócia (conjunto que representa a Grã-Bretanha) e Irlanda do 

Norte. Por isso, é necessário entender como a ascensão de valores 

nacionalistas, conservadores e xenófobos se desdobrou na decisão por deixar a 

UE num contexto de intensificação dos fluxos de migração para territórios 

britânicos, especialmente de indivíduos em situação de refúgio. A relação 

conflituosa entre etnias e raças dentro do Reino Unido não é algo recente, pois 

há rastros de mentalidade imperial e de exploração e de dominação que 

permeiam o imaginário nacional britânico e suas pretensões de política externa 

no sistema internacional. Há algo de nostálgico e de romântico que transpassa 

a identidade britânica e que acarretam em ações de exclusão de “outros”, ou 

seja, aqueles que não se enquadram no que é considerado parte da identidade 

britânica, assim como há uma tendência ao isolacionismo em relação à Europa 

que conduz determinados posicionamentos.   
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Destarte, essa pesquisa se direciona à compreensão dessa linha de 

pensamento enrustido nas elites políticas que governam uma população 

composta não apenas por britânicos, mas por migrantes categorizados através 

de suas condições migratórias (refugiados, trabalhadores europeus, 

“trabalhadores não europeus”, estudo, reunião familiar, entre outros) e que 

constituem em fronteiras simbólicas e sociais consolidadas. Assim a hipótese 

desse trabalho direciona para uma compreensão de que as elites políticas 

britânicas se fundam em princípios que continuam a enaltecer o retorno a uma 

projeção internacional dos britânicos comparável à de sua época “imperial”, 

momento histórico em que a raça e a etnia eram fatores determinantes e álibis 

para constituir relações de dominação, com o uso de força, e de exploração em 

suas colônias baseadas nos continentes africanos, asiáticos e do oriente médio.  

Nesse sentido, esse trabalho mobiliza pressupostos teóricos e pesquisas 

realizadas principalmente no Reino Unido a respeito de nacionalismo com 

tendências ao pensamento imperial, conservador e xenófobo. Apesar de os 

argumentos articulados pelas elites populistas a favor da saída do Reino Unido 

da UE (apelidada de “Brexit”) serem pautados em tal conservadorismo, havia 

nuances de neoliberalismo e de conservação das diferenças baseadas no ideal 

de superioridade da etnia britânica. Para isso, é importante considerar que essa 

linha de pensamento não é recente e que está presente nas tomadas de 

decisões políticas dos britânicos desde a constituição do bloco europeu, porém 

que se intensificou ao longo dos anos 1980 até 2016, à medida em que o bloco 

europeu, atualmente UE, avançava em seus processos de integração. 

O jornal britânico The Daily Express tem mais de um século de tradição 

no Reino Unido e abertamente se posicionou a favor da retirada dos britânicos 

do bloco europeu como uma forma de recuperar sua soberania e sua autonomia, 

longe das ações consideradas opressivas de Bruxelas. Além disso, este 

periódico apresenta fortes ligações com o UKIP, partido que liderou a campanha 

pelo Brexit entre fevereiro e junho de 2016, assim como já demonstrava 

posicionamentos eurocéticos e nacionalistas no âmbito europeu.  

Dessa forma, esse periódico será utilizado como documento de análise 

para a verificação e mapeamento dos argumentos utilizados na campanha pelo 

Brexit.  Observa-se se há discursos contra a presença de determinados tipos de 
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imigrantes no Reino Unido, desencadeando em políticas de fronteira restritivas, 

e até sua responsabilização pela atual crise social vivenciada pelos britânicos.  

Periódicos e jornais são documentos que narram a realidade através de 

suas lentes ideológicas, num contexto de liberdade de expressão em que se 

considera a diversidade de opiniões. Por isso, essa pesquisa utiliza reportagens 

do The Daily Express sobre a saída do Reino Unido da UE veiculadas entre 

fevereiro e junho de 2016, intervalo das datas entre o anúncio oficial do ex PM 

David Cameron sobre a data do plebiscito e a própria data em que a consulta 

popular ocorreu. A análise se constitui na consideração da natureza do texto 

jornalístico levando em conta sua estrutura, o contexto em que tais textos foram 

redigidos e os posicionamentos políticos e ideológicos dos autores e das autoras 

das reportagens. É importante ressaltar que as reportagens abordam diversos 

aspectos para o Brexit (economia, política interna e externa, sociedade, direitos, 

entre outros) ao longo da campanha, porém considerar-se-á aquelas que contêm 

argumentos contrários à presença de imigrantes no Reino Unido, considerando 

suas categorias de classificação migratória, e o discurso de manutenção da 

“identidade britânica”, considerada ameaçada tanto pela UE como pela presença 

desses imigrantes.  

Por isso, a análise dessas reportagens parte do processo de catalogação 

desse material sistematizado em concordância com sua ordem cronológica de 

acontecimentos, o contexto em si e os temas abordados, verificando a frequência 

em que argumentos contrários à presença de imigrantes aparece nessas 

reportagens e também a forma como esse tema é abordado frente ao avanço da 

campanha a favor do Brexit.  

E para compreender os argumentos articulados pelo jornal durante a 

campanha a favor da saída, essa pesquisa se alicerça num levantamento 

bibliográfico mobilizando literatura especializada nos temas de nacionalismo 

britânico de perfil conservador, levando em consideração as premissas lógicas 

imperialistas, bem como da constituição de fronteiras entre nacionais e 

imigrantes, evocando argumentos xenófobos e em prol da restrição da entrada 

de “estranhos” no território britânico. Por isso, essa pesquisa também utilizou 

bibliografia especializada nos temas de: nacionalismo e identidade britânicos 

para entender, principalmente, o posicionamento isolacionista do Reino Unido 

perante à UE; xenofobia e controle de fronteiras britânicas nas últimas décadas; 
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livros, artigos e outros documentos que abordem o tema do Brexit, 

especialmente sobre a perspectiva do nacionalismo e os discursos anti-

imigração.  

Dessa forma, a presente pesquisa está organizada de maneira a 

primeiramente -  no capítulo um - entender o perfil do jornal The Daily Express 

dentro da sociedade britânica a fim de analisar seu ponto de vista enquanto 

formador de opinião pública em relação ao Brexit. Em seguida, faz-se necessário 

entender o que foi o plebiscito e quais temas os permearam e trouxeram a 

discussão da saída, contando com os antecedentes e os agentes envolvidos. No 

terceiro capítulo, parte-se para a análise da identidade britânica e de sua 

formação a fim de compreender a complexa formação atual do Reino Unido 

enquanto Estado e sociedade. Por isso, a análise da identidade britânica 

confrontada com a UE faz-se fundamental no próximo capítulo, pois é necessário 

analisar o histórico das motivações para a saída do bloco europeu. Por fim, no 

capítulo cinco, analisam-se os argumentos anti-imigração e verifica-se os perfis 

dos imigrantes que não são considerados “desejáveis” no território britânico.  
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CAPÍTULO 1: THE DAILY EXPRESS COMO LABORATÓRIO DE PESQUISA 

Esse capítulo se dedica a analisar o perfil do jornal britânico The Daily 

Express, relacionando-o com seu público leitor e compreendendo as ligações 

entre seus conteúdos e a forma de pensamento da parcela conservadora na 

sociedade britânica. Por isso, o primeiro tópico introduz sobre a pesquisa 

realizada nos jornais do grupo Express, selecionando as notícias impressas do 

The Daily Express como laboratório de pesquisa. Em seguida, verifica-se como 

a campanha a favor da saída do Reino Unido foi exposta e defendida pelo jornal, 

fazendo as relações com determinados players na sociedade. Por fim, 

compreende-se de que maneira o nacionalismo está impresso nas páginas do 

The Daily Express. 

1.1. A pesquisa nos jornais do grupo Express 

O jornal britânico The Daily Express foi fundado em Londres em abril de 

1900 com publicações matinais, sendo popularmente conhecido por seu tom 

sensacionalista e por fomentar produtos e símbolos da identidade nacional 

através de uma “postura política independente”1. Além disso, o próprio tom do 

jornal busca sobressair, de diversas maneiras, que há uma “identidade britânica” 

alicerçada numa unificação entre os países que constituem o Reino Unido 

(Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales). Esses temas serão 

abordados nos capítulos seguintes com maior embasamento teórico e através 

de exemplo do próprio conteúdo do jornal.  

O ponto de partida para a definição do estilo do jornal é justamente a 

verificação e a análise de um excerto da seção “sobre nós” do The Daily Express, 

uma vez que foi elaborada pelo próprio grupo jornalístico para sua definição 

enquanto veículo midiático: 

Desde 1900, o Express está na vanguarda das notícias e é uma parte 
fundamental do tecido da vida britânica, cruzando a verdade e a 
dignidade e trazendo milhões de leitores para a cobertura informada 

dos eventos mundiais mais importantes, impressos e on-line.2  

 

 
1 Daily Express – British newspaper. In: Encyclopedia Britannica. [S.I.], 2020. Disponível em: 

<https://www.britannica.com/topic/Daily-Express>. Acesso em: 12 dez. de 2020. 

2 ABOUT US. The Express, [S.I.], 2020. Disponível em: <https://www.express.co.uk/about-us/amp>. 

Acesso em: 12 dez. 2020. 
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Essa autodescrição demonstra aqui dois pontos de extrema relevância 

sobre a representação do jornal na dinâmica social do Reino Unido. A primeira 

é o excerto que o descreve como uma “parte fundamental do tecido da vida 

britânica”, ou seja, tendo em vista a tradição de vir trazendo informações ao povo 

britânico há mais de um século, a importância como peça-chave para a dinâmica 

social se dá através da própria identidade, considerando tal fomento aos 

símbolos nacionais. Nesse sentido, o segundo ponto a ser destacado se 

expressa através do complemento imediato “cruzando a verdade e a dignidade” 

no ato e no compromisso de informar o público, o que leva a considerar que o 

cruzamento entre a verdade e a dignidade é realizado pelos setores 

conservadores da sociedade britânica aos seus leitores, sendo feito através de 

tom agressivo e por vezes preconceituoso a determinados grupos sociais 

divergentes. Neste sentido, este grupo midiático conservador considera sua 

própria narrativa sobre o nacionalismo e a identidade britânica como única forma 

verdadeira e digna de narrar e de enxergar a realidade.  

O grupo Express se constitui pelas ramificações do The Daily Express, 

cujas publicações são realizadas de segunda-feira a sábado, em conjunto com 

o The Sunday Express, publicado apenas aos domingos – além do The Daily 

Star, cujo enfoque são as celebridades. O objetivo dessa pesquisa acadêmica é 

verificar o tom sensacionalista e o apelo agressivo com relação aos argumentos 

a favor da saída do Reino Unido da UE – Brexit analisando o The Daily Express, 

porém considerando conteúdos significativos do The Sunday Express uma vez 

que seus enfoques são os mesmos: notícias e reportagens nacionais e globais.  

O estímulo à escolha do grupo Express como objeto de análise se deu 

mediante um primeiro levantamento de materiais referentes ao tema logo após 

o evento do plebiscito em 23 de junho de 2016. Momento em que encontrou-se 

a notícia intitulada Seu país precisa de VOCÊ: Vote pela saída hoje para tornar 

a Grã-Bretanha ainda maior3.  

É categórico mencionar que a publicação dessa reportagem ocorreu no 

mesmo dia do plebiscito às 06:07 da manhã (horário do Reino Unido), ou seja, 

 
3 YOUR country needs YOU. Express, [S.I.], 23 jun. 2016. Disponível em: 

<https://www.express.co.uk/comment/expresscomment/682491/Vote-Leave-Brexit-EU-referendum-make-
Britain-greater>. Acesso em: 13 dez. 2020.  
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menos de uma hora antes da abertura dos postos de votação no plebiscito4. A 

estratégia realizada nessa publicação é a de causar impacto ao eleitor momentos 

antes de ele ou ela registrar seu voto no plebiscito, de modo a influenciar aqueles 

que não haviam decidido seu voto até então, já que boa parte dos eleitores 

decidiu no próprio dia.  

Essa pesquisa cobre a análise das reportagens e conteúdos veiculados 

no The Daily Express entre 1º de fevereiro e 30 de junho de 2016, o mês em que 

o ex Primeiro Ministro (PM) David Cameron anunciou a data do plebiscito, em 23 

de junho de 2016, e o mês em que este se deu. Sendo assim, essa pesquisa se 

concentra nos meses do plebiscito e, por isso, o desafio de analisar 150 dias de 

publicações do The Daily Express e do The Sunday Express contou não apenas 

com a quantidade de informações e de conteúdo valioso presentes em suas 

publicações, mas também com o empecilho de categorizar as notícias. 

Diferentemente da plataforma online do jornal (Express.co.uk), a versão 

impressa traz mais informações e profundidade em suas notícias, ao mesmo 

tempo em que não as divide em sessões como política, economia, sociedade, 

entre outros.  

A estrutura geral de exposição do conteúdo do jornal impresso é 

semelhante a outros jornais.  Após a capa, há informações sobre clima e tempo, 

juntamente com pequenas notícias sobre fatos em alta, como greves e decisões 

governamentais sobre taxações. As próximas páginas seguem numa sequência 

de notícias variadas que se interseccionam entre si, incluindo os âmbitos 

nacional e internacional na política, sociedade, economia, violência urbana e 

rural. Há geralmente ainda algumas notícias triviais sobre a realeza e figuras 

popularmente conhecidas. Em seguida, relacionam-se entre uma e duas notícias 

diretamente vinculadas ao cenário político, com decisões e eventos ocorridos no 

dia anterior. Para quebrar o tom sério das notícias políticas até aqui, o jornal 

conta com a seção “Day & Night” dedicada especificamente às celebridades (as 

 
4 De acordo com as normativas estabelecidas no Regulamento (de conduta) do Plebiscito europeu de 2016, 

o horário estabelecido para o registro dos votos foi a partir de 7 da manhã até 10 da noite. Fonte: 

LEGISLATION UK. Referendums representation of the people. GOV.UK. Disponível em: < 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/219/made/data.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2020. p. 4.    
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“fofocas”, como são popularmente chamadas no Brasil). Logo após há uma 

seleção de mais algumas notícias variadas com temas interseccionados, sendo 

que no meio delas dedica-se uma página às cartas dos leitores com suas breves 

opiniões a respeito das notícias veiculadas no dia anterior.  

Sendo assim, a grande dificuldade em medir a frequência de notícias 

relacionadas ao Brexit se deu justamente por não haver categorização dentre as 

notícias variadas e também porque os temas relacionados ao etnocentrismo, 

racismo, xenofobia e identidade nacional poderiam estar ligados e 

interseccionados em seções não analisadas por essa pesquisa. A título de 

exemplificação, foi encontrada um depoimento na seção de esportes com o título 

de “Eu cresci odiando os ingleses”, publicada em 04 de fevereiro de 2016, em 

que o jogador de rugby neozelandês Sean Maitland explica que seus pais o 

ensinaram a não gostar dos ingleses no que diz respeito ao jogo. No entanto, as 

cartas dos leitores publicadas no dia seguinte demonstram que o nacionalismo 

e a aversão a não-britânicos está presente no jornal:  

O ódio explode de uma maneira repugnante para [um] jogador se 
comportar 

Que ousadia o jogador de rúgbi neozelandês vir à Inglaterra para jogar 
para o London Irish5 e começar a jorrar seu racismo. (“I’ve grown up 
hating English”, 4 de fevereiro). Como a observação de que a maioria 
dos neozelandeses odeia o inglês, ele está falando de neozelandeses 
nascidos na Escócia ou de quem? 

Se ele se sente tão mal, não deve estar no campo de rúgbi aqui, pois 
presumo que este país que ele odeia estará lhe proporcionando o seu 
salário. 

Sempre houve rivalidade entre os escoceses e a Inglaterra. Foi o 
mesmo com a Austrália e a África do Sul, mas essa explosão é 
repugnante e um passo longe demais. 

 

A reação desse eleitor foi escolhida pelos editores para ser publicada na 

edição do dia seguinte. Dessa forma, os argumentos defendidos nessa carta 

corroboram de alguma forma com os princípios do jornal. Essa postura política 

demonstra que os editores do jornal e os leitores têm uma tendência a confundir 

liberdade de expressão e discurso de ódio numa linha tênue em que o locutor 

facilmente emaranha o direito de se manifestar com a incitação a violências 

 
5 O time de rugby “London Irish Rugby Football Club” que recebeu esse nome pela forte atuação de 

jogadores irlandeses que se juntaram ao time em 1898.  
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direcionadas a determinados grupos de pessoas social e historicamente 

marginalizados.   

Já em outra reportagem na seção de “notícias variadas”, publicada em 23 

de maio de 2016,  relaciona a violência e o estupro de crianças à entrada e 

permanência de imigrantes no Reino Unido. Com o título “Alarme sobre aumento 

de suspeitos de assassinato e estupro”, a reportagem anuncia que 50% ou mais 

dos suspeitos de estupro e de assassinato são de fora do Reino Unido. A 

reportagem cita as opiniões dos seguintes políticos:  

São números chocantes e escandalosos e demonstram para pessoas 
as consequências de verdade de fronteiras abertas e imigração 
ilimitada da União Europeia. – Steven Jackson, membro do Parlamento 
britânico pelo Partido Conservador  

As pessoas suspeitam há algum tempo que as forças policiais não têm 
permissão para revelar detalhes dos países de origem dos suspeitos 
de crimes. Agora temos um vislumbre do que as forças pró-UE estão 
tentando esconder. – Mike Hookem, membro do parlamento europeu e 
membro do partido UKIP, mas também porta-voz de defesa e 
segurança do partido.6 

 

Ao verificar esses argumentos inseridos ao teor da notícia veiculada, faz-

se necessário analisar três pontos: a proximidade da data de veiculação dessas 

informações com a data do plebiscito faz com que os leitores dessa notícia sejam 

convencidos a votar pela saída em nome do fim da violência com a 

implementação de uma nova política  de fechamento das fronteiras nacionais 

para imigrantes; os argumentos apresentados relacionam a suposta falta de 

transparência da UE com a não divulgação desses dados, cujo alto número de 

suspeitos é fruto de uma política de fronteiras abertas; e os autores desses 

argumentos emanam credibilidade por estarem impressos no jornal e também 

por serem figuras públicas atuando diretamente como representante no 

parlamento britânico. 

O projeto dessa pesquisa contava com o objetivo de medir a incidência de 

palavras-chave no conteúdo do jornal, incluindo expressões como Reino Unido, 

Inglaterra, União Europeia, imigrantes, raça, refugiados, segurança, fronteiras, 

controle de fronteiras e independência, mas a dificuldade desse método se deu 

 
6 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 23 maio 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/23. Acesso em: 09 jul. 2020. p. 11.  



18 
 

a partir da verificação de que tais palavras também se encontravam em seções 

do jornal que não relacionavam com o escopo da pesquisa, impossibilitando uma 

medição mais acurada a partir desse método.  

Dessa forma, o método para a escolha das notícias se deu a partir da 

análise da relevância do conteúdo a partir da verificação dos comentários 

publicados na seção de cartas dos leitores nas edições diárias do jornal. As 

cartas dos leitores publicadas diariamente, com exceção dos sábados, são 

geralmente sobre os assuntos considerados mais relevantes das reportagens do 

dia anterior. No total são publicadas nove cartas dos leitores por dia e verificou-

se que, pelo menos, cinco delas estavam relacionadas ao Brexit e aos temas de 

imigração, nacionalismo e independência com relação à UE. Além disso, nota-

se que a maioria dos comentários escolhidos são de homens localizados na 

Inglaterra. Os comentários das mulheres que são publicados, em sua maioria se 

relacionam aos temas de infância, abusos e segurança, enquanto os dos 

homens estão relacionados à política e à economia.  As cartas dos leitores 

serviram, portanto, como um critério para a seleção de reportagens que 

tematizam diretamente ou indiretamente assuntos relacionados com o plebiscito. 

Não houve uma análise aprofundada do conteúdo destas cartas e a pesquisa 

ficou mais centrada na análise das reportagens selecionadas no interior do 

jornal. 

 

1.2. A visão política dos leitores e editores do jornal The Daily Express 

Utilizou-se do recurso metodológico da análise documental, 

considerando o jornal como documento ou fonte de pesquisa (CELLARD, 2012, 

p. 296) para observar o processo da campanha e da expressão da mentalidade 

nacionalista e conservadora de determinados setores sociais no Reino Unido. 

Foi realizada a seleção e análise de reportagens que abordam especialmente 

os argumentos nacionalistas favoráveis à saída da UE e os discursos anti-

imigração associados à necessidade de um maior controle das fronteiras 

nacionais devido à presença indesejável de determinados tipos de imigrantes. 

Essa pesquisa se serve das publicações do The Daily Express a respeito 

do tema, levando em conta o contexto em que tais notícias foram produzidas, 
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assim como os interesses defendidos por meio dessas publicações. Segundo 

Cellard (2012), a pesquisa documental deve considerar a natureza de um texto 

(jornalística, no caso), incluindo sua estrutura, o contexto em que ele foi redigido 

e as posições políticas e ideológicas dos autores, sendo que os documentos 

adquirem determinados sentidos para os leitores em função de seus 

conhecimentos sobre o contexto particular da produção desses documentos 

(CELLARD, 2012, p. 302). O jornal é uma forma de narrativa político-ideológica 

e de construção de realidade social, por isso frisa-se que Nigel Farage, líder do 

partido UKIP à época da Brexit, foi autor de diversas publicações veiculadas no 

jornal, demonstrando a ligação do The Daily Express com o partido UKIP e, 

consequentemente, sua tendência política para posicionamentos eurocéticos e 

de direita. Apesar de suas notícias e reportagens terem informações sobre várias 

abordagens para a saída (economia, política, soberania, sociedade, direitos, 

entre outros), durante toda a campanha, as notícias sobre a Brexit demonstram 

tom de rechaço aos esforços da UE em fazer com que o Reino Unido não a 

deixasse, além de apresentar discursos que responsabilizam a entrada dos 

imigrantes e de refugiados pelo agravamento de questões sociais e econômicas 

no país. Esclarece-se que será utilizado apenas esse jornal como fonte 

documental justamente pela direta ligação entre o The Daily Express e o UKIP, 

devido à sua notoriedade durante a campanha a favor da saída por seu 

posicionamento anti-imigração. 

A análise documental das reportagens selecionadas, portanto, parte da 

perspectiva que todo documento, inclusive o jornal impresso, não é somente uma 

fonte de dados, mas um produto cultural, político e ideológico que revela a visão 

de mundo dos seus produtores, editores, colaboradores e dos leitores que se 

sentem identificados com esta forma de narrar a realidade. Neste sentido, é 

importante situar inicialmente o que pensam os leitores deste jornal em 

comparação com os leitores de outros jornais relevantes do Reino Unido. Para 

isso, recorremos a algumas pesquisas de opinião sobre temas considerados 

relevantes para o Reino Unido e que abordam variáveis especificas sobre este 

público leitor dos jornais britânicos.  

Nesse sentido, o Instituto de Pesquisa Social “MORI” realiza avaliações 

sociais no Reino Unido a partir da opinião pública sobre temas diversos, incluindo 
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as perguntas: Qual a questão mais importante que o Reino Unido enfrenta hoje? 

e Quais as outras questões importantes que o Reino Unido enfrenta hoje?. 

Através de uma análise combinando a opinião dos entrevistados com seus 

hábitos e fontes de leitura, a pesquisa demonstra que o tema da “raça e 

imigração” teve crescimento no início dos anos 2000 juntamente com a questão 

da “defesa” (no sentido de segurança).  

O aumento dessas preocupações se deu, principalmente, pelo contexto 

dos ataques do 11 de setembro e da relevância da guerra do Iraque. Não à toa, 

por exemplo, em 2005 a questão de maior preocupação era justamente o 

terrorismo, seguida pelo NHS (Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido) e 

por imigração e raça. Nesse sentido, começa a se alicerçar uma construção 

discursiva que associa a imigração tanto a problemas de segurança, num 

processo de “securitização”7, quanto ao potencial risco de sobrecarga dos 

serviços nacionais devido ao descontrole do fluxo migratório ao Reino Unido.  

 

Fonte: DUFFY; ROWDEN, 2005. p. 5 

 

 
7 Vide p. 124 e 125.  
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A mesma pesquisa traz dados ainda mais relevantes: a maior parte dos 

que julgam que a imigração é a questão de maior relevância no Reino Unido são 

leitores do The Daily Express. Nesse sentido, a agência governamental britânica 

OFCOM traçou o perfil dos leitores de diversos jornais do Reino Unido e a 

maioria dos leitores desse jornal são acima de 65 anos e de classes mais baixas 

da sociedade, na classificação britânica C2DE8 – trabalhadores qualificados; 

trabalhadores pouco ou não qualificados; e pensionistas, desempregados ou 

trabalhadores “de baixo valor”.  

O que chama a atenção dentro da pesquisa da OFCOM também é a 

relação que os leitores do The Daily Express têm com o jornal: 52% considera 

uma fonte de qualidade; para 42% há uma variedade de opiniões no jornal; 

enquanto apenas 28% julga que o jornal não tem influência em suas opiniões 

pessoais. Além disso, em média 37,5% dos leitores o consideram “confiável, 

imparcial e seguro e preciso”.9 

O The Daily Express se destacou durante a campanha por ser o jornal 

que mais publicou artigos a favor da saída, contando com quase 90% 

defendendo esse posicionamento, ainda que tenha dado um pequeno espaço 

para artigos tanto defendendo a permanência quanto classificados como “sem 

posição”. Fazendo um breve comparativo, os jornais britânicos que mais 

defendiam a permanência foram o The Daily Mirror e o The Guardian, porém os 

artigos a favor da permanência não passam de 65% de todo o conteúdo do jornal 

e ainda dão mais espaço a opinião de editores e jornalistas a favor da saída com 

cerca de 30% e os demais 15% foram classificados como artigos “sem posição”.  

 
8 IPSOS MEDIACT. Social grade: a classification tool, bite sized thought piece. IPSOS, 2009. 
Disponível em: < https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/6800-
03/MediaCT_thoughtpiece_Social_Grade_July09_V3_WEB.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2020.  
9 OFCOM. News consumption in the UK: 2016. 2016. p. 75. Disponível em: 

<https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/103570/news-consumption-uk-2016.pdf>. Acesso 
em: 14 jan. 2021.  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/6800-03/MediaCT_thoughtpiece_Social_Grade_July09_V3_WEB.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/6800-03/MediaCT_thoughtpiece_Social_Grade_July09_V3_WEB.pdf
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Fonte: Bironzo, 2016, p. 17. 

 

Ainda de acordo com o levantamento de Bironzo (2016), o principal 

argumento para defender a saída do bloco foi a soberania nacional, ou seja, a 

autonomia do Reino Unido em atuar no sistema internacional sem as normativas 

estabelecidas pela UE. Apesar da economia ser o segundo argumento com mais 

relevância em quantidade, o argumento da imigração se fez mais presente e 

agressivo durante a campanha e no próprio conteúdo do jornal. Esse 

posicionamento fica evidente ao analisar as cartas dos leitores do The Daily 

Express, pois há diversos comentários com posicionamentos negativos em 

relação à imigração, como “um voto para ficar na UE é um voto para mais 

imigração”10 e que a imigração é um “fluxo desorganizado”11. 

 
10 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 25 fev. 2016, 55p. Disponível em: 
https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/2/25. Acesso em: 29 ago. 2020. p. 27 
11 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 26 fev. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/2/26. Acesso em: 29 ago. 2020. p. 52 
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Fonte: Bironzo, 2016, p. 22 

Os dados publicados em abril de 2016 (quase três meses antes da data 

do plebiscito)12 revelam que a imigração continuava a ocupar a posição de maior 

questão que o Reino Unido vinha enfrentando, porém, a relevância da 

associação à UE aumentava desde fevereiro, quando Cameron anunciou a data 

oficial do plebiscito. Um quarto dos entrevistados julgava que a questão da UE 

era a mais relevante que o Reino Unido enfrentava no momento. Isso se explica, 

em parte, pela polarização do posicionamento frente à votação (permanecer ou 

deixar), mas principalmente pelo fato da campanha a favor da saída ter tom mais 

insistente e forte apelo emocional a fim de defender a soberania e a identidade 

nacional britânica.  

Bironzo (2016, p. 27) demonstra que os políticos a favor da saída foram 

citados com mais frequência nos jornais do Reino Unido durante a campanha e 

isso também é aplicável no The Daily Express. Verifica-se que, além de um 

enaltecimento do então prefeito de Londres Boris Johnson, há uma estreita 

 
12 IPSOS MORI. Economist/ Ipsos March 2016 Issues Index. 5 abr. 2016. News & Polls: news > 
economist. Disponível em: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/economist-ipsos-mori-march-2016-
issues-index. Acesso em: 13 jan. 2021. 
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relação entre o UKIP13 e o The Daily Express que englobavam tanto citações do 

líder do partido à época, Nigel Farage, como reportagens assinadas por ele. 

Nesse sentido, nota-se que esse foi o jornal que mais inseriu citações do UKIP 

em suas reportagens durante a campanha, somando em 24% do total de 

citações de políticos britânicos. 

Fonte: Bironzo, 2016, p. 29. 

 
13 É crucial mencionar que mais de 50% dos membros parlamentares do UKIP eram a favor da saída, 
mas que o partido tinha opiniões divergentes internamente. 
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Fonte: Bironzo, 2016, p. 27 

Na seleção das reportagens para esta análise foram priorizadas também 

matérias relativas às opiniões de autoridades políticas, artísticas  e jornalísticas 

publicadas nas páginas deste jornal, justamente visando compreender melhor a 

aproximação deste jornal com determinados partidos e lideranças de direita 

favoráveis a saída. Não é à toa que lideranças políticas como Boris Johnson e 

Nigel Farage se destacaram na campanha a favor da saída. Essa “fama” faz com 

que os discursos dessas figuras políticas tenham credibilidade de maneira quase 

automática justamente pela familiaridade com que os leitores têm com eles. À 

vista disso, o poder da palavra se torna intrínseco a quem as profere, imprimindo 

e sugestionando a sensação de pertencimento a determinados argumentos 

relacionados aos benefícios de se deixar a U.E. 

Por fim, faz-se necessário citar que o The Daily Express foi um dos jornais 

que menos compartilhou opiniões de especialistas em grandes áreas como 

economia, política, comércio e sociedade em suas matérias relacionadas ao 

Brexit. Esse comportamento, somado ao teor do conteúdo do jornal, corrobora 

com a atual conjuntura em países cujo neoliberalismo vem ganhando força: os 

estudos de especialistas vêm sendo cada vez mais questionados e classificados 

como “opinião pessoal” em vez de experiência profissional e acadêmica, 
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desvalorizando e tirando o crédito de profissionais que, de alguma maneira, 

discordam de posicionamentos da extrema direita.  

 

Fonte: Bironzo, 2016, p. 28. 

O levantamento do jornal The Guardian aponta que em 2016 mais de 70% 

das capas do The Daily Express atacavam migrantes14. As discussões trazidas 

de maneira sensacionalista, por vezes xenófoba e racista, parte do jornal, no 

entanto, lhe causaram represálias recentes por parte de anunciantes que 

deixaram de publicar no jornal: Isso pode ser  verificado inclusive no momento 

do “garimpo” das reportagens dos jornais para esta pesquisa, pois as edições de 

alguns dos dias estavam indisponíveis para download e, ao questionar o jornal 

sobre a ausência dessas edições, foi esclarecido que elas foram tiradas do ar 

devido à contestações de alguns dos anunciantes que tiveram seus anúncios 

publicados naquelas datas.  

 
14 MCCARTHY, John. After axing anti-immigration stories, the daily express hopes for advertiser 
reappraisal. The Drum, 2019. Disponível em: https://www.thedrum.com/news/2019/08/07/after-axing-anti-
immigration-stories-the-daily-express-hopes-advertiser-reappraisal. Acesso em: 13 jan. 2020. 
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1.3. O nacionalismo banal no jornal The Daily Express 

O jornal The Daily Express conta com anúncios publicados ao longo de suas 

páginas, também de maneira aleatória e variada, nos mais diversos tamanhos, 

expondo produtos e serviços de diversas ordens. Porém o que chama a atenção 

é que alguns desses anúncios destacam que a excelência e a qualidade dos 

produtos se devem à nacionalidade da marca e/ou produção.  

 

Fonte: DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 24 maio 2016, 55p. Disponível 
em: https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/5/24. Acesso em: 22 dez. 2020. p. 9. 

 

A Vauxhall é uma fabricante e distribuidora de automóveis cuja presença 

internacional se faz pelo fato de desenvolverem carros com a direção no lado 

direito, ou seja, de acordo com a “mão inglesa”. No anúncio acima, há o destaque 

“Orgulhoso fabricante de carros e vans na Grã-Bretanha” (Proud manufacturer 

of cars and vans in Britain).  

Destaca-se, ainda, outro anúncio que insere a sua “marca de qualidade” 

baseada na nacionalidade de seus produtos.  
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DAILY EXPRESS, 9 fev. 2016, p. 14. 

 

O selo “com frango de fazendas britânicas” com a bandeira do Reino 

Unido no formato de um coração traz a ideia de que o sabor refinado da refeição 

na imagem se deve à nacionalidade do frango. Apesar de não se tratarem 

exclusivamente de reportagens e/ou notícias sobre os temas centrais desta 

pesquisa, exemplos como os acima demonstram a importância de se considerar 

outros conteúdos do jornal para pensar dimensões mais sutis da maneira como 

se produz a identidade britânica na própria publicidade do jornal. 

É importante notar que esses conteúdos das publicidades são típicas 

ilustrações do que o professor Michael Billig (1995) conceitua como 

“nacionalismo banal”. Situações em que símbolos nacionais são normalizados e 

passados como despercebidos, principalmente pelos cidadãos nacionais. Do 

ponto de vista desta pesquisa, essa é a importância de se observar com certo 
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distanciamento os símbolos, práticas e sentimentos do nacionalismo em uma 

realidade fora do Brasil: apesar de o nacionalismo ser um tema global, ele se 

manifesta de maneira singular em cada nação. Esta dimensão especifica e 

muitas vezes naturalizada pelos cidadãos locais é produzida frequentemente por 

meio de mecanismos de identificação e de defesa do que é da nação.  

O nacionalismo se torna banal a partir do momento em que tais temas são 

difundidos como “senso comum” (BILLIG, 1995, p. 77) e que aparentam ser 

inocentes ou até benignos por terem semelhanças com a normalidade ou por 

“parecer faltar as paixões violentas da extrema direita” (p. 7).  No entanto, há a 

reprodução de instituições marcadas por violentas históricas, porém de maneira 

sutil na vida rotineira.  

Importante ressaltar que esse comportamento de um nacionalismo 

corriqueiro e naturalizado não ocorre apenas no Reino Unido. Segundo Billig, 

esse senso comum é internacional e encontrado nas nações do globo de forma 

que “em intervalos regulares, mas intermitentes, a crise ocorre, e a aura moral 

do nacionalismo é invocada: cabeças serão assentidas, bandeiras serão 

agitadas e tanques rolarão” (BILLIG, 1995, p. 4). 

No cerne do nacionalismo banal também existe o discurso político, 

produto da evocação da identidade e frequentemente veiculado na mídia e mais 

especificamente em jornais. Por isso, frequentemente o nacionalismo, quando 

visto de dentro da nação, pode ser facilmente confundido com “patriotismo”, ou 

seja, com um amor pelo que é propriedade do “nosso povo”. No entanto, o 

nacionalismo se forma a partir do momento em que existe uma diferenciação e 

um afastamento entre o que é “nós” e “eles”, interioridade e exterioridade ou 

também  “nós” e “os outros”. O ódio ao “outro”, nesse cenário, se torna banal, 

mas pode acionar comportamentos reativos apaixonados com capacidade 

significativa de convencimento de eleitores britânicos com posicionamento 

conservador. 

Tendo em vista que a maior parte das notícias está diretamente 

relacionada ao Brexit e à imigração, a estruturação do jornal faz com que se 

forme todo um argumento através da seguinte lógica: a crise social e política do 

Reino Unido tem como principal causa a permanência da U.E. devido a suas 
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políticas restritivas ao exercício da liberdade da soberania nacional, uma vez que 

os britânicos têm melhores chances de se projetarem globalmente como 

potência hegemônica estando fora do bloco europeu.  
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CAPÍTULO 2: A SAÍDA DO REINO UNIDO DA UNIÃO EUROPEIA: 

ANTECEDENTES, CAMPANHA E PLEBISCITO DE 2016 

 

Por muito tempo, sua voz tem sido ignorada na Europa15 

 

Para compreender as motivações para a saída do Reino Unido da UE, 

esse capítulo contextualiza a campanha a favor do Brexit partindo de um breve 

relato dos antecedentes do plebiscito no contexto da liderança do Partido 

Conservador e suas propostas de governo nas eleições gerais. Após isso, 

considera-se a campanha do plebiscito através do conteúdo veiculado pelo The 

Daily Express, analisando seu posicionamento enquanto formador de opinião 

pública. Por fim, o capítulo parte para a análise do voto no plebiscito, 

considerando a distribuição pelos países que formam o Reino Unido. 

 

2.1. O Partido Conservador e os antecedentes do plebiscito  

A sensação de não representatividade do Reino Unido no âmbito europeu 

levou Cameron a renegociar os termos de associação na UE em 2015 (após sua 

reeleição como Primeiro Ministro), pois buscava maior adequação do país no 

bloco, com o objetivo de diminuir o euroceticismo britânico, e para que as 

políticas de imigração fossem revistas (MCBRIDE, 2016, p. 2).  

Já em 2013 Cameron criticava que a falta de flexibilidade e o excesso de 

burocracia da UE restringiam a atuação autônoma do Reino Unido na política 

internacional, declarando por meio de discurso oficial que os países são 

diferentes e tomam decisões diferentes. Por essa razão não é possível 

harmonizar tudo mediante à “falácia” do mercado único, pois é necessário 

estabelecer um novo acordo europeu que esteja submetido aos parlamentos 

nacionais e não ao parlamento europeu com o fim de respeitar as diferenças 

nacionais num ambiente de cooperação flexível sem que tais diferenças sejam 

eliminadas. Cameron ainda ressaltou que o interesse nacional do Reino Unido 

 
15 THE CONSERVATIVE PARTY MANIFESTO 2015. 2015. Conservatives. p. 72. Disponível em: 
<https://www.conservatives.com/manifesto2015>. Acesso em: 17 maio 2019. 
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funciona melhor num ambiente “flexível, adaptável e aberto”, enfatizando em 

seguida que a UE é melhor tendo o Reino Unido como membro16.  

Para as eleições gerais em maio de 2015, o Partido Conservador, do qual 

Cameron faz parte, lançou o seu plano de governo (manifesto) com a proposta 

de renegociar os termos de associação do Reino Unido na UE de maneira que 

não ferisse os interesses nacionais britânicos, com a proposta de estabelecer 

um plebiscito até o fim de 2017 acerca da permanência britânico no bloco. Em 

contrapartida, o Partido Trabalhista do Reino Unido também tinha essa proposta 

de renegociação com Bruxelas, porém sem estabelecer plebiscito por julgar que 

tal ação representava transferência de competências do governo para o 

eleitorado britânico (MCBRIDE, 2016, p. 10). 

Cameron foi reeleito em maio de 2015 e seguiu as negociações com 

Bruxelas entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, abordando os mesmos 

temas de mudanças que foram sugeridos no plano de governo. É crucial notar 

que o Partido Conservador enxerga que o plebiscito sobre a questão é uma 

forma de dar a voz aos britânicos para que eles decidam se devem ficar ou sair 

da UE, com base no que for negociado com a UE, pois para eles é “um princípio 

fundamental de um futuro governo conservador que a adesão à União Europeia 

dependa do consentimento do povo britânico” (MCBRIDE, 2016, p. 72).  

O plano de governo mencionava que ainda havia medidas a serem 

tomadas, mesmo o Partido Conservador já tendo cortado £8.15 bilhões que 

seriam direcionados ao bloco europeu (MCBRIDE, 2016, p. 72), pois a UE fez 

tentativas de estabelecer um novo acordo que prejudicaria os interesses 

nacionais do Reino Unido por conta da burocracia excessiva e da falta de 

democracia no bloco, afetando as rotinas diárias dos britânicos. Por isso, o 

Partido Conservador pautou seu plano de ação em diversas mudanças para um 

funcionamento sólido do bloco europeu, diminuindo o poder e as interferências 

de Bruxelas e aumentando a autonomia de todos Estados-membros, porém 

afirmando que juntos os países são mais fortes.  

O primeiro ajuste e o mais clamado no plano de governo do Partido 

Conservador se refere ao princípio de uma união (europeia) cada vez mais 

 
16 DAVID CAMERON'S EU SPEECH IN FULL. Telegraph, 23 jan. 2013. Disponível em: 
<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9820230/David-Camerons-EU-speech-in-
full.html>. Acesso em: 17 maio 2019. 



33 
 

próxima (ever-closer union) em que a CEE se baseou em sua fundação em 1957 

através do Tratado de Roma, determinando a cooperação entre os povos dos 

Estados-membros a fim de remover as barreiras que dividem a Europa para 

alcançar progresso econômico e social17. Para o Reino Unido, esse princípio 

restringia a autonomia e o poder de decisão que os Estados têm sob suas 

próprias jurisdições, uma vez que estão inseridos em um contexto de subjugação 

à legislação europeia. Por isso, o Partido Conservador buscou negociar “que os 

parlamentares nacionais sejam capazes de trabalhar juntos para bloquear a 

legislação europeia indesejada. E queremos o fim do nosso compromisso com 

uma ‘união cada vez mais próxima’, conforme consagrado no acordo que todos 

os Estados devem assinar”18. Em outras palavras, para Cameron, era a UE que 

deveria se adaptar às legislações nacionais dos Estados-membros e não o 

contrário, como já vinha ocorrendo. Como esse mecanismo daria poderes aos 

Estados-membros de negar as normas constituídas pela UE, Bruxelas julgou sua 

incompatibilidade com o princípio de uma união mais próxima e não cedeu nas 

negociações com Cameron para um novo acordo do Reino Unido inserido no 

bloco europeu.  

O segundo ponto de mudança se refere ao acordo de livre circulação 

de pessoas (free movement of people), estabelecido entre os Estados-membros 

da UE para eliminar as fronteiras e o controle de imigração para os cidadãos 

europeus que buscam viajar ou migrar para outros países parte do bloco. A partir 

desse acordo, muitos cidadãos europeus, especialmente do leste, migraram 

para o Reino Unido por sua língua oficial ser o inglês19 e por ser uma das maiores 

economias do bloco europeu e, na ótica do Partido Conservador, essa migração 

em massa onerou a sociedade britânica, pois os britânicos devem ter prioridades 

frente aos imigrantes.  

Em suas negociações com Bruxelas, Cameron propôs, em primeiro lugar, 

alterar os direitos de bem-estar dos migrantes da UE nas ilhas britânicas de 

modo que cidadãos europeus só possam pleitear seus benefícios sociais após 

 
17 COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA. Tratado de Roma. Roma: 1957. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0023&from=FR>. Acesso em: 17 maio 
2019. 
18 THE CONSERVATIVE PARTY MANIFESTO 2015. 2015. Conservatives. p. 72-73. Disponível em: 
<https://www.conservatives.com/manifesto2015>. Acesso em: 17 maio 2019. 
19 Considera-se relevante aqui que o inglês é um idioma profundamente difundido a nível global, 
especialmente na Europa: ainda que muitos imigrantes não falassem o inglês a nível de proficiência, pela 
sua ampla difusão através da cultura estadunidense durante a Guerra Fria (nota da autora).  
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quatro anos residindo e contribuindo com os impostos do Reino Unido, referindo-

se a dois benefícios: o de salário-família (child benefit)20, pois o cálculo deste se 

baseia no custo de vida do país em que a criança está, não no país em que os 

pais residem, o que cortaria os gastos do governo britânico em casos de pais 

poloneses que mantém seus filhos na Polônia, onde o custo de vida é menor 

(GLENCROSS, 2016, p. 31); e o benefício por prestação de serviços (in-work 

benefits)21, evitando que esse se configure num incentivo para que cidadãos de 

países europeus com baixas remunerações migrem para o Reino Unido. A esse 

respeito, inclusive, o plano de governo do Partido Conservador busca instaurar 

“testes mais rígidos para imigrantes antes que eles reivindiquem por 

benefícios”22. Como resposta ao ponto dos benefícios a migrantes no Reino 

Unido, Bruxelas afirmou que, apesar de instituir o período de quatro anos de 

residência diminuir os gastos para o Reino Unido, o fluxo de trabalhadores 

europeus se dirigindo às ilhas britânicas não se caracterizava como excepcional 

e, por isso, não poderia ser aceito (GLENCROSS, 2016, p. 32).  

O terceiro ponto que Cameron buscou renegociar com a UE se referia à 

flexibilização de acordos comerciais entre os países do bloco. O objetivo do 

mercado comum (Single Market) da UE é criar um espaço em que os países 

membros pudessem incentivar o comércio com menos barreiras. Todavia, 

Cameron afirmou que os países que faziam parte da zona do euro desfrutavam 

de mais benefícios do que aqueles que mantiveram suas moedas nacionais, 

como é o caso do Reino Unido com a libra esterlina. Como consequência, o 

plano de governo do Partido Conservador buscava instituir um novo acordo com 

a UE para proteger os mercados nacionais dos países que não aderiram ao euro, 

o que exigia maior cessão da parte de Bruxelas, pois o intuito era de não 

transferir mais poder de decisão à UE e para ampliar o mercado comum para 

novos setores, como o digital23. A respeito do mercado britânico, o plano de 

governo reforçava que o Reino Unido não aderiria à zona do euro e que o país 

não deixaria com que o mercado comum ameaçasse ou trouxesse desvantagens 

 
20 Benefício social pago pelo governo que imigrantes recebem em casos em que mantém seus filhos em 
seus países de origem. 
21 Benefício social referente a créditos fiscais que os trabalhadores com baixos rendimentos podem obter 

para aumentar seus salários.  
22 THE CONSERVATIVE PARTY MANIFESTO 2015. 2015. Conservatives. p. 30. Disponível em: 
<https://www.conservatives.com/manifesto2015>. Acesso em> 17 maio 2019. 
23 THE CONSERVATIVE PARTY MANIFESTO 2015. 2015. Conservatives. p. 72. Disponível em: 
<https://www.conservatives.com/manifesto2015>. Acesso em> 17 maio 2019. 
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para a economia britânica, no sentido de que o Reino Unido não poderia resolver 

os problemas que advém da zona do euro, já que não fazia parte desta.  

Nesse ponto é interessante notar que o pai do liberalismo econômico, 

Adam Smith (filósofo inglês), no século XVIII, afirmou que as economias 

funcionavam mais eficazmente sem a intervenção do Estado, pois a própria ação 

individual dos cidadãos de uma nação regulava a economia através de uma força 

por ele denominada como “mão invisível”, cujo motor é o interesse que cada 

indivíduo tem em gerar mais benefícios a si próprio. Para Smith, o Estado não 

deve intervir na economia, pois a própria interação entre os indivíduos e suas 

trocas comerciais regulavam o fluxo econômico orientado como se houvesse 

uma mão invisível que automaticamente regula os preços dos produtos através 

da oferta e da procura, ou seja, o preço de um produto aumenta 

proporcionalmente ao seu nível de demanda.  

já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu 
capital em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa 
atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada 
indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo 
possível a renda anual da sociedade. Geralmente, na realidade, ele 
não tenciona promover o interesse público nem sabe até que ponto o 
está promovendo. Ao preferir fomentar a atividade do país e não de 
outros países ele tem em vista apenas sua própria segurança; e 
orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser 
de maior valor, visa apenas a seu próprio ganho e, neste, como em 
muitos outros casos, é levado como que por mão invisível a promover 
um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Aliás, nem sempre 
é pior para a sociedade que esse objetivo não faça parte das intenções 
do indivíduo. Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas 
vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do 
que quando tenciona realmente promovê-lo. (SMITH, 1996 [1776], p. 
426)  

 

Nesse sentido, Smith argumenta que o Estado não tem o objetivo de 

intervir na economia, devendo tratar apenas de assuntos relacionados à defesa 

nacional, às leis e na manutenção de obras públicas que o interesse privado já 

não estivesse conduzindo.  

Ao tomar a decisão de renegociar os termos do mercado comum com a 

UE, o representante do Estado, Cameron estava exatamente indo contra o 

princípio da mão invisível do liberalismo, o qual explica que o Estado não deve 

interferir na economia. Então, apesar de haver um movimento liberal 

conservador no Reino Unido, o ponto do não intervencionismo no Estado não se 

aplica quando se trata das políticas econômicas impostas pela UE, pois 
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considera-se que essas ferem os interesses nacionais britânicos, caracterizando 

tal intervenção como um movimento de autodefesa perante às restrições de 

Bruxelas. Na subseção do plano de governo “Nós protegeremos a economia da 

Grã-Bretanha”, pode-se notar o princípio da intervenção do Estado logo no início 

a partir do excerto “Nós [o Partido Conservador] protegeremos nossa economia 

de qualquer outra integração da zona do euro”24. O conservadorismo, nesse 

ponto, se evidencia pelo fato de o Reino Unido não se demonstrar aberto ao 

considerado avanço do estabelecimento de uma moeda única para a UE, o euro.  

Ainda no que diz respeito ao terceiro ponto, Cameron propôs que 

houvesse maior transparência quanto às transições financeiras do euro, uma vez 

que esta moeda não é a única do bloco, o que protegeria não apenas o Reino 

Unido, mas os países-membros que mantiveram suas moedas nacionais (como 

Dinamarca, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Polônia, Romênia e 

Suécia), já que  

o medo dos países da zona do euro de coordenar suas preferências 
para punir o Reino Unido por não participar do euro foi um tema 
recorrente dos defensores do Brexit. Mas como parte da renegociação, 
os líderes da UE mudaram a lei da UE para garantir que os países que 
não estão na moeda única ou que participam da nova união bancária 
possam manter suas próprias regras de supervisão do setor financeiro. 
Eles também concordaram que os países fora da zona do euro não 
seriam obrigados a contribuir para os resgates financeiros. 
(GLENCROSS, 2016, p. 30-31)  

 

É importante ressaltar que o Partido Trabalhista e o Partido Conservador 

são os partidos políticos de maior expressão no Reino Unido por ocuparem o 

maior número de cadeiras no Parlamento britânico. Segue abaixo um quadro 

comparativo dos ministros que declararam suas posições quanto ao plebiscito, 

sendo a favor da saída (Brexit) ou a favor da permanência (Bremain) no bloco 

europeu. No plano de governo de 2015 do Partido Trabalhista, lançado para as 

campanhas de reeleição em maio do mesmo ano, o partido expõe que eles 

buscam propor uma reforma da UE a fim de garantir que esta funcione de 

maneira mais efetiva para garantir os interesses dos britânicos, porém afirmando 

que os trabalhistas acreditam que o engajamento em questões que envolvem as 

mudanças globais pode ser mais efetivo que as tentativas de os britânicos 

resolverem os problemas por si próprios, pois afirmam que “mais de 3 milhões 

 
24 Idem, p. 73. 
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dos empregos no Reino Unido estão ligados ao comércio com a União 

Europeia”25, além da expressiva participação do investimento estrangeiro no 

Reino Unido vir da UE.  

 

 

Posições declaradas dos membros do parlamento em relação ao 

plebiscito 

Partidos do Parlamento britânico Bremain Brexit 

Partido Conservador (Conservatives) 185 138 

Partido Trabalhista (Labour) 218 10 

Partido Nacional Escocês (SNP) 54 0 

Democratas Liberais (LD) 8 0 

Partido Unionista Democrático (DUP) 0 8 

Sinn Féin (SF) 4 0 

Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP) 3 0 

Plaid Cymru (PC) 3 0 

Outros 4 2 

TOTAL 479 158 
Não inclui aqueles que não declararam suas posições em 22 de junho de 2016 (um dia antes do 

plebiscito). 

Fonte: EU vote: Where the cabinet and other MPs stand. BBC News. 22 de junho de 2016. Disponível 
em: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35616946>. Acesso em: 04 jun. 2019. 

 

Por isso, um dos cernes da reforma da UE proposta pelos trabalhistas se 

baseava na criação de vagas de emprego e não de austeridade, porém 

reforçavam que eles não pretendiam aderir ao euro e que iriam assegurar 

normas que protegiam os interesses dos membros que não aderiram àquela 

moeda. Enquanto para os conservadores o caminho para a “grandiosidade” do 

Reino Unido se baseava em retirar-se da UE e promover políticas austeras e 

agressivas em relação ao bloco europeu, para os trabalhistas a melhor solução 

para tornar a Grã-Bretanha um país melhor era combinar a garantia de que todos 

possam participar da sociedade – através da construção de alianças para a 

 
25 HELM, T. Labour MPs urge Jeremy Corbyn to show more fire over EU campaign. The Guardian. 09 
abr.  2016.  p. 102. Disponível em: <https://www.theguardian.com/politics/2016/apr/09/labour-mps-urge-
corbyn-to-do-more-in-pro-eu-debate>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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defesa dos Direitos Humanos e da justiça social – com uma reforma na UE 

visando aumentar a confiança dos britânicos no bloco europeu. Os trabalhistas 

enxergavam que havia, de fato, centralização de poder na UE (assim como há 

no próprio governo britânico) e também propunham estabelecer um bloqueio 

legislativo que assegurasse que não haveria transferências de poder do Reino 

Unido para Bruxelas sem o consentimento dos eleitores britânicos através de um 

plebiscito. Ou seja, a proposta dos trabalhistas consistia em fazer esforços para 

continuar na UE garantindo que esta funcionasse de forma a representar melhor 

o Reino Unido e suas particularidades, ao passo que a proposta do Partido 

Conservador se baseava em estabelecer tal plebiscito para que os britânicos 

pudessem decidir se permaneceriam ou se sairiam da UE com base num novo 

acordo de filiação ao bloco europeu.  

O Partido Conservador adotou uma postura mais agressiva em relação ao 

bloco europeu em sua proposta de governo à reeleição de 2015, tendendo 

menos a tentativas recorrentes de diálogo ao propor uma consulta popular sem 

mais delongas, pois o Reino Unido já vem buscando por maior 

representatividade na UE desde a constituição do Espaço Schengen e da zona 

do euro, dos quais os britânicos optaram por não aderir. O Partido Trabalhista, 

por outro lado, enxergava que deixar a UE e adotar um posicionamento 

isolacionista e exclusivista podia contribuir para a manutenção da configuração 

de muito poder nas mãos de poucos – tanto no âmbito da UE como dentro do 

próprio governo britânico – e que por isso seria crucial para a “influência única” 

da Grã-Bretanha que se avance no engajamento internacional. 

 Em sua gênese, o conservadorismo se definiu como uma filosofia que 

defende as instituições tradicionais de uma sociedade, sendo contrária aos 

avanços da modernidade no contexto da Revolução Francesa. Atualmente o 

conservadorismo se entende como “uma tendência ao crescimento da 

intolerância e da agenda de ataques aos direitos civis, políticos e sociais”26, ou 

seja, o movimento conservador se opõe às atuais transformações relacionadas 

ao aumento da imigração, da miscigenação e das políticas multiculturais, ao 

mesmo tempo que enaltece os símbolos nacionais, remonta mitos gloriosos das 

 
26 SOUZA, Jamerson. M. A. D. Tendências ideológicas do conservadorismo. 2016. Tese de doutorado 
– Universidade Federal de Pernambuco, Recife. p. 210. Disponível em: 
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18011>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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nações e defende o fechamento de fronteiras e a segregação de indivíduos 

considerados “estranhos”.  

No Reino Unido, os setores conservadores da sociedade britânica se 

associavam a posicionamentos contra o avanço da cooperação para com a UE 

através da apresentação de traços nacionalistas e de argumentos contrários à 

presença de imigrantes, principalmente de países muçulmanos. O Partido 

Conservador esteve no poder no Reino Unido desde 2010 com a eleição de 

Cameron até os dias atuais, com Theresa May assumindo o cargo de Primeira 

Ministra em 2016 após Cameron ter renunciado ao cargo devido à própria 

decisão dos eleitores britânicos terem escolhido sair da UE através do plebiscito 

que ele mesmo instituiu. Os conservadores no poder associavam insegurança e 

crise à entrada de imigrantes e à burocracia excessiva de Bruxelas, além de 

considerar que a UE restringia o poder econômico e o potencial comercial dos 

britânicos com o mundo por conta dos acordos de preferências comerciais com 

os países membros do bloco.  

Não conseguindo um acordo satisfatório com a UE, a estratégia de Cameron 

para exercer pressão no bloco foi estabelecer a data para um plebiscito em que 

os eleitores britânicos decidissem se o Reino Unido deveria permanecer ou 

deixar o bloco europeu. Reforça-se que o plano de governo do Partido 

Conservador tinha a intenção de realizar tal plebiscito antes do fim de 2017, pois 

a permanência no bloco europeu vinha sendo uma questão na política britânica 

desde o “neverendum”27 de 1975.  A data do plebiscito foi instituída para 23 de 

junho de 2016 como uma forma de o governo britânico consultar os eleitores 

nacionais acerca da validade das negociações realizadas com a UE, cuja visão 

do ex Primeiro Ministro era a de que essa reformulação proposta pelo bloco 

europeu feria os interesses nacionais britânicos, principalmente sobre sua 

soberania, sua representatividade dentro da UE e sua gestão de políticas de 

fronteiras nacionais, como a fala de Cameron ilustra em seu discurso de anúncio 

da data do plebiscito:  

Sou o primeiro a dizer que ainda há muitas maneiras de melhorar a 
Europa - e que a tarefa de reformar a Europa não termina com o acordo 
de ontem. [...] A questão é que estaremos mais seguros, mais fortes e 
melhores trabalhando juntos em uma Europa reformada ou por conta 
própria. Creio que estaremos mais seguros numa Europa reformada, 
porque podemos trabalhar com os nossos parceiros europeus para 

 
27 O termo será esclarecido no capítulo 4.  
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combater a criminalidade transfronteiriça e o terrorismo. Acredito que 
a Grã-Bretanha será mais forte em uma Europa reformada porque 
podemos desempenhar um papel de liderança em uma das maiores 
organizações do mundo, ajudando a tomar as grandes decisões sobre 
comércio e segurança que determinam nosso futuro. E acredito que 
estaremos melhor numa Europa reformada, porque as empresas 
britânicas terão pleno acesso ao mercado único de comércio livre, 
trazendo empregos, investimentos e preços mais baixos. [...] Tudo o 
que eles estão oferecendo é risco em um momento de incerteza - um 
salto no escuro. [...] Na segunda-feira eu vou começar o processo 
estabelecido no nosso Referendum Act. E irei ao Parlamento e 
proponho que o povo britânico decida nosso futuro na Europa por meio 
de um referendo in-out na quinta-feira, dia 23 de junho. A escolha está 
em suas mãos. Mas minha recomendação é clara. Acredito que a Grã-
Bretanha será mais segura, mais forte e melhor, permanecendo em 
uma União Européia reformada.28  

 

Com isso, o governo britânico colocou o poder de decisão nas mãos dos 

eleitores a respeito de sua entrada na CEE, o mesmo foi realizado sobre a opção 

de sair da UE. A negativa de Bruxelas quanto às renegociações de Cameron se 

baseou nos fatos de que o Reino Unido já possuía status privilegiado no acordo 

de livre circulação (a partir do Tratado de Amsterdã, em 1997) e na zona do euro 

(Tratado de Maastritch, de 1992), o que contribuiu para que as ilhas britânicas 

tivessem status de “parceiro estranho” perante o continente europeu. Cameron, 

no entanto, estava convicto que os eleitores do Reino Unido escolheriam 

permanecer na UE, afirmando que faria os devidos esforços para tal, mas não 

contava com a força das campanhas populistas baseadas em discursos com teor 

de nacionalismo imperial para que os britânicos se retirassem do bloco europeu. 

A sociedade britânica e a comunidade internacional se dividiram entre 

apoiar a saída ou a permanência do Reino Unido na UE. A saída do Reino Unido 

da UE foi apelidada de “Brexit”, sendo a junção das palavras British (britânica) e 

exit (saída); enquanto a permanência, de “Bremain”, unindo as palavras British 

e remain (permanência). Nessa lógica, aqueles que apoiavam a saída foram 

apelidados de Brexiteers; os que apoiavam a permanência, Bremainers. A 

campanha foi marcada por antagonismos entre as lideranças do Partido 

Conservador e do Partido Trabalhista (CORBETT, 2016, p. 15), mas o UKIP foi 

o partido que mais recebeu destaque durante a campanha do Brexit, 

caracterizado por sua postura eurocética e de extrema direita, principalmente 

 
28 David Cameron's EU referendum date announcement: Full text of speech. Independent. 20 fev. 2016. 
Disponível em: < https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-camerons-eu-referendum-date-
announcement-full-text-of-speech-a6886191.html >. Acesso em: 07 maio 2019. 
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após ter ganhado mais espaço nas esferas representativas do Reino Unido nos 

últimos anos ao conquistar a maioria dos votos para as eleições de assentos do 

Reino Unido no Parlamento Europeu por conta de suas propostas de políticas 

anti-imigração em 2014 (RILEY; GHILÉS, 2016).  

 

2.2. A campanha do plebiscito nas páginas do The Daily Express 

O jornal The Daily Express participou ativamente da campanha pela saída 

do Reino Unido da União Europeia entre fevereiro  e junho  de 2016.  As 

principais estratégias adotadas foram: 1) publicação de  cerca de 90% de 

reportagens favoráveis a  saída,  incluindo  discursos  e  artigos de políticos de 

partidos de direita; 2) publicações de diversas cartas de leitores que reforçavam 

a importância da saída para a recuperação da soberania britânica e para afastar 

o perigo da “imigração clandestina”; 3) publicação de pesquisas de opinião que 

apontavam o crescimento dos números daqueles que desejavam deixar a União 

Europeia; 4)  publicação de enquetes diárias com alguns temas relacionados ao 

plebiscito, entre outros; 

Os principais argumentos, presentes nessas várias estratégias, diziam 

respeito a: acabar com a dependência e excesso de burocracia em relação à 

União Europeia e recuperar a independência, autonomia e soberania perdidas 

para Bruxelas; retomar a importância internacional que o Reino Unido já teve no 

seu passado imperial; defender o sistema de saúde, emprego e seguridade 

social para os britânicos; rechaçar a imigração “em massa” ou “ilegal” como uma 

ameaça potencial a segurança do modo de vida dos britânicos. 

A reportagem “A burocracia de Bruxelas está colocando vidas em perigo 

ao bloquear novos remédios”, publicada em 06 de junho de 2016, explicava que 

o excesso de regulamentações do bloco europeu está forçando os laboratórios 

do Reino Unido fecharem porque a burocracia atrasa testes vitais e o lançamento 

de novos remédios em anos, o que fazia com que a população tivesse acesso 

dificultado a esses produtos. Além disso, a reportagem anunciava que os 

governantes estavam omitindo essas informações dos eleitores e dos 

contribuintes. Para corroborar com o tema da reportagem, o The Daily Express 

convidou Steven Woolfe, membro do Parlamento Europeu e filiado ao partido 

UKIP, para explicar o que se passava na instância governamental. Nas palavras 

do jornal: 
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Desafio o Secretário do Interior a publicar esses números 
imediatamente e parar de tratar as pessoas como tolos." Steven 
Woolfe, deputado do UKIP e porta-voz da migração, disse: “Isso cheira 
a encoberta. Não estou surpreso que o Ministério do Interior esteja 
adiando esta solicitação de liberdade de informação.  
"A Grã-Bretanha não tem fronteiras em termos de migração legal e 
ilegal e o governo, que é essencialmente a favor da permanência, está 
tentando sufocar o debate sobre imigração.29 

 

O acesso ao sistema de saúde britânico se tornou um tema bastante 

sensível no contexto da campanha do plebiscito. Importante elucidar que em 

fevereiro de 2016, pouco antes do anúncio da data oficial do plebiscito, os 

médicos júniores do sistema nacional de saúde no Reino Unido entraram em 

greve por aumento salariais, diminuindo o número de atendimentos realizados 

diariamente. Os profissionais consideraram que o governo impusera um novo 

acordo de horas ao não reconhecerem que sábados deveriam ser considerados 

dias de trabalho remuneráveis.30  As greves tiveram epicentro na Inglaterra, mas 

se estenderam pelo Reino Unido no ano de 2016, atravessando o período do 

plebiscito. 

Em uma reportagem que informa sobre o caos social relacionado ao 

acesso à saúde com remédios e pesquisas dificultadas pela burocracia europeia, 

juntamente com o contexto da situação de greve dos médicos do sistema 

nacional de saúde, surgiu uma luz: os eleitores britânicos começavam a perceber 

que poderiam ter acesso aos seus direitos e garantias ao sair da U.E.   

Um dos argumentos da campanha pela saída se baseava no fator 

econômico: We send the EU £350 million a week – let’s fund our NHS instead 

(nós enviamos 350 milhões de libras por semana à UE – vamos financiar nosso 

sistema de saúde nacional em vez disso). Esse slogan transparece a ideia de 

que a UE desfalcava os sistemas britânicos a ponto do próprio Reino Unido não 

ter autonomia necessária para financiar seu sistema nacional de saúde (NHS – 

National Health System), prejudicando seus cidadãos.  

Em resposta a esse slogan, Andrew Dilnot (Presidente da Autoridade de 

Estatística do Reino Unido – UK Statistics Authority) e Jonathan Athow (Diretor 

 
29 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 6 jun. 2016, 55p. Disponível em: 
https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/6. Acesso em: 09 ago. 2020. p. 5 

30 CAMPBELL, Denis. Jeremy Hunt digs in as junior doctors announce new strike. The Guardian, 1 fev. 

2016. Disponível em: https://www.theguardian.com/society/2016/feb/01/junior-doctors-strike-to-go-ahead-
next-wednesday-says-bma. Acesso em: 09 ago. 2020. 
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Geral do Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido – Office for National 

Statistics) explicaram que esse montante enviado semanalmente à Bruxelas se 

refere a contribuições brutas que desconsideram os abatimentos do Reino Unido 

e nem os pagamentos recebidos da UE para ser aplicado em setores públicos 

que contribuiriam para o setor privado, como os fundos para desenvolvimento 

regional ou para ser aplicado em organizações privadas que fomentam 

pesquisas no Reino Unido (DILNOT; ATHOW, 2016). Portanto, o montante 

enviado à Bruxelas seria de no máximo £350 milhões por semana. No entanto, 

ao considerar os descontos e os pagamentos que o Reino Unido recebe da UE, 

a real contribuição ao bloco europeu seria de no máximo £190 milhões por 

semana (DILNOT; ATHOW, 2016). Esse cálculo acurado demonstra que o 

argumento de enviar tamanho montante à UE semanalmente se baseia na 

premissa de que os tributos pagos pelos britânicos eram investidos na 

manutenção de políticas consideradas restritivas para o Reino Unido em vez de 

prover o acesso a garantias básicas, como a saúde.  

 

 

Fonte: LEE, 18 jun. 2018. 

 

No dia 12 de maio de 2016, a capa do The Daily Express afirmava “Agora 

a UE quer banir nossas chaleiras”. Em letras menores, o título se completa com 

“torradeiras e secadores de cabelo também são alvos”. Ao virar para a página 7, 

como indica o jornal, esses excertos são uma coluna de uma reportagem sobre 
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o plebiscito. A coluna em questão tem o título “Do café da manhã às fronteiras... 

Pare com a intromissão da UE”.  

Primeiramente, a reportagem explicava que os britânicos tomam chá seis 

vezes mais do que seus “primos continentais” (continental cousins) e que sair da 

UE pode significar que chaleiras, secadores de cabelo, torradeiras, aparelhos 

celulares e roteadores de sinal de internet sejam banidos de entrar no Reino 

Unido por conta dos acordos comerciais com a UE. A reportagem destacava a 

fala de Matthew Elliott, chefe executivo da campanha “Vote pela saída” (Vote 

Leave):  

A UE agora interfere em tantos aspectos de nossas vidas, de nossos 
cafés da manhã até nossas fronteiras. Se votarmos para permanecer, 
seremos impotentes para evitar uma avalanche de regulamentação da 
UE que Bruxelas está adiando até depois do plebiscito.31  

 

Não à toa que nessa mesma página consta uma coluna com fotos de Boris 

Johnson acima do título “Vamos celebrar o dia da independência, diz Boris”. 

Essa foi a fala dele ao fazer um tour por Londres ostentando o ônibus da 

campanha pela saída com o slogan Vote Leave. A reportagem realçou as falas 

de Johnson relacionadas ao aumento de autonomia do Reino Unido com a saída 

do bloco europeu e destacou a questão da imigração: “[...] o Sr. Johnson disse 

que agora é hora de ‘comandar’ a imigração [...] por causa de nossa inabilidade 

em parar os cidadãos europeus de inundar o Reino Unido”. Essa sensação de 

descontrole sobre as políticas de fronteiras nacionais fez com que sair do bloco 

europeu se torne uma questão de recuperar sua soberania perdida. 

A questão de retomar o controle das fronteiras foi uma das mais 

relevantes questões desde o início da campanha pela saída. Permanecer na 

U.E. é uma ameaça direta à soberania britânica e à sua identidade frente à 

“imigração em massa”.  Uma das reportagens de 25 de março de 2016, colocou 

como destaque a citação do comentarista político do The Daily Express, Stephen 

Pollard: “Ganhar de volta o controle das fronteiras é fundamental”. Nessa 

reportagem, o jornalista relaciona o terrorismo com o intenso fluxo de imigrantes 

muçulmanos e destaca os perigos que as populações da área Schengen vinham 

enfrentando devido às políticas de acolhida de migrantes em situação de refúgio, 

 
31 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 12 maio 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/5/12. Acesso em: 23 ago. 2020. p. 7.  
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além de citar que lidar com o terror seria mais efetivo se feito com os EUA do 

que com a U.E.:   

 

 “O Brexit prejudicaria nosso relacionamento de defesa e inteligência 

com os Estados Unidos? Concluo confiante que não, não seria.” Como 

chefe do Serviço Secreto de Inteligência de 1999 a 2004, Sir Richard 

sabe do que está falando. E ele deixa claro as maiores vitórias: “O 

Brexit traria dois ganhos de segurança potencialmente importantes, a 

capacidade de despejar a Convenção Europeia de Direitos Humanos - 

lembre-se da dificuldade de extraditar o extremista Abu Hamza da 

Mesquita de Finsbury Park - e, mais importante, maior controle sobre 

imigração da União Europeia.32  

 

A premissa de manter as políticas do bloco europeu, consideradas 

opressivas pelo ponto de vista dos setores conservadores da sociedade 

britânica, estava relacionado também à falácia de que os Estados da UE têm 

priorizado migrantes, em especial os que estão em situação de refúgio, em vez 

de seus cidadãos nacionais, tanto que cidadãos ingleses protestaram nas ruas 

durante a campanha pela saída com bandeira inglesas com frases como 

Refugees not welcome33. Na visão conservadora, os montantes de libras 

enviados à UE eram destinados à manutenção de políticas que ameaçam a 

identidade britânica com a entrada de imigrantes, sejam eles europeus ou não. 

A capa do jornal do dia 14 de junho de 2016 (9 dias antes da data do 

plebiscito) colocou em destaque a reportagem intitulada A prova de que não 

podemos deter imigrantes: cinco milhões de novos cidadãos europeus 

receberam o dinheiro de entrar na Bretanha. Ainda na capa, a reportagem 

abordou o Brexit:  

Os números deram à campanha [a favor do] Brexit ainda mais munição 
antes do plebiscito da próxima semana. Os ativistas do Brexit disseram 
que esses números fornecem novas provas de que a Grã-Bretanha não 
pode controlar suas fronteiras a menos que saia da UE.”34  

 
32 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 25 mar. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/3/25. Acesso em: 29 ago. 2021. p. 15. 

33 THE ‘NOT ALL BREXIT VOTERS ARE RACIST’ STRAWMAN ARGUMENT. Medium. 06 jul. 2016.  

Disponível em: <https://medium.com/@libsocblogs/the-not-all-brexit-voters-are-racist-strawman-argument-
818972454f9a>. Acesso em: 13 maio 2019. 
34 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 14 jun. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/14. Acesso em: 27 jan. 2021. Capa.  
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O jornal The Daily Express também passou a dar bastante destaque às 

pesquisas de opinião, especialmente no momento que estavam apontando uma 

ligeira vantagem aos partidários da saída do bloco europeu:   

Campanha da saída abre três pontos à frente nas pesquisas 

A GRÃ-BRETANHA está prestes a recuperar sua independência 

depois que uma pesquisa de opinião deu à campanha da saída uma 

vantagem de três pontos. Após uma semana de campanha, que Nigel 

Farage, líder do Reino Unido, descreveu como "um ponto de virada 

histórico", uma pesquisa de opinião de 2.007 pessoas revelou que 43% 

deixaram a UE e 40% continuam. 

Segue-se uma pesquisa do ICM [Instituto de Gestão Comercial do 

Reino Unido] na semana passada que mostrou que 52% apoiaram a 

saída e 48% permanecem, sendo que o "não sabe" foi excluído. A 

pesquisa mais recente da Opinium também sugere que, após semanas 

de lançar táticas do "Projeto Medo" ao público, a campanha pela 

permanência perdeu quatro pontos na última quinzena. E o anúncio 

dos líderes do Vote Leave, Boris Johnson e Michael Gove, de que 

apoiam o plano do UKIP para um sistema de pontos do tipo australiano 

para imigração parece ter caído bem com os eleitores que o estão 

chamando de o número um da campanha. 

Segundo a pesquisa, 41% dos entrevistados citaram a imigração como 

uma de suas duas questões mais importantes ao decidir como votar. 

Isso foi seguido por 35% que desejam que a Grã-Bretanha retome o 

controle de fazer suas próprias leis e não seja usurpada por burocratas 

não eleitos da Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça Europeu. 

A pesquisa tem mais más notícias para David Cameron, com 48% 

dizendo que deve renunciar se a campanha Remain não influenciar os 

eleitores em 23 de junho.35  

 

Os leitores do The Daily Express manifestavam suas opiniões quanto ao 

plebiscito de maneira que esse é como o gatilho para retomar a influência e a 

“soberania prejudicada pela U.E.” e, assim, ter mais autonomia no sistema 

internacional. A carta abaixo foi publicada poucos dias antes da data do 

 
35 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 6 jun. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/6. Acesso em: 14 jan. 2021. p. 4.  
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plebiscito e fez referência a esta pesquisa de opinião publicada em 6 de junho 

de 2016:  

 

Vote para sair em 23 de junho para ter nosso país de volta 

Eu tenho 78 anos de idade e eu peço que todos os eleitores do 

plebiscito da UE considerem as três perguntas simples a seguir 

(“Campanha da saída abre três pontos à frente nas pesquisas”, 6 de 

junho).   

Você quer seu ,país de volta? Você quer que a migração em massa 

pare? Você quer que façamos nossas próprias leis? Se suas respostas 

são sim, sim e sim então você deve votar para sair no dia 23 de junho.  

Em nível pessoal quanto eu votar eu não vou votar para mim mesmo, 

mas para todas as pessoas jovens desse país que não deveriam estar 

atravancados com a União Europeia.  

Assim, eu me sinto melhor agora, minha consciência está limpa e eu 

posso colocar meus pés para cima e terminar meu enorme gin com 

tônica.36 

 

Nas entrelinhas dessa carta, identifica-se um tom de cansaço: um senhor 

inglês (da cidade de Ludlow, na Inglaterra) de 78 anos de idade que buscava 

fazer um desabafo a respeito das políticas de Bruxelas, consideradas restritivas 

a ponto de “tirar a liberdade da juventude britânica”, pois esta deve ter o direito 

de fazer as próprias leis, direito tirado pela U.E. A imigração nomeada “em 

massa” também tem peso ao atravancar os direitos dos britânicos, pois as leis 

do bloco europeu teriam sido constituídas visando a imigração e não os 

interesses nacionais de cada Estado. O desabafo finaliza isento de culpa ou de 

ressentimentos e, por isso, o leitor afirmou poder relaxar ao se reclinar-se em 

uma posição confortável. Seguindo essa lógica, o The Daily Express foi 

fundamental para o sentimento de alívio e bem estar desse senhor.  

O jornal também fez diversas enquetes direcionadas aos seus leitores 

sobre vários temas relacionados diretamente ou indiretamente ao plebiscito. Tais 

enquetes são lançadas no jornal por meio de pequenos retângulos entre 

 
36 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 6 jun. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/6. Acesso em: 14 jan. 2021. p. 23. 
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reportagens relacionadas à pesquisa em questão. A contabilização dos votos é 

feita através do envio de códigos SMS.  

 

Fonte: DAILY EXPRESS, 9 fev. 2016, p. 7. 

A pesquisa acima perguntava “a imigração deixou a Grã Bretanha em 

seus joelhos?”, utilizando a expressão “ficar de joelhos” como se a Grã 

Bretanha estivesse em posição de inferioridade com relação à Europa por conta 

das políticas de imigração estabelecidas por Bruxelas. A imigração foi um dos 

principais motores pela pauta da saída do Reino Unido da UE por conta de 

visões diferentes acerca dos chamados “refugiados”, ou seja, dos imigrantes 

que se encontram fora de seu país por conta de “fundado temor de perseguição 

por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação de 

grupos sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa”37 (ACNUR, 

2016). 

Estas diversas estratégias utilizadas por este jornal conservador e outros 

veículos de comunicação no Reino Unido favoráveis a saída tiveram ressonância 

em distintas classes sociais.  A estratégia de evocar os símbolos e identidades 

nacionais durante a campanha atingiu diretamente diversos setores da classe 

trabalhadora do Reino Unido, cujos ideais nacionais são voltados para 

sentimentos de afeto para com o território nacional, pois estes buscavam 

majoritariamente por: segurança e estabilidade econômica, supostamente 

ameaças pela entrada de imigrantes; e melhores condições de vida provida pelo 

 
37 PERGUNTAS e respostas. ACNUR. [S.I.], [20??]. Disponível em: 

<http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/perguntas-e-respostas/>. Acesso em 27 nov. 2020. 

http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/perguntas-e-respostas/
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Estado, como no caso em que a parcela conservadora enxergava o 

sucateamento do Sistema Nacional de Saúde Britânico (NHS), uma vez que os 

fundos são enviados para a UE. 

A ideia de que o Reino Unido teria potencial para recuperar seu poderio 

econômico esteve muito identificada com as elites conservadoras, ao passo que 

as classes populares estão mais identificadas geralmente com o nacionalismo 

anti-sistêmico. Os argumentos relacionados ao nacionalismo imperial ganham 

força nas classes trabalhadoras a partir do momento em que esses argumentos 

passaram a ter tons de xenofobia e de etnocentrismo em relação aos imigrantes 

(tidos como responsáveis pelo agravamento da crise social no Reino Unido) e 

às políticas da UE consideradas restritivas à soberania britânica (tidas como 

entrave para a recuperação do status de potência).  

Os discursos proferidos pela parcela conservadora durante a campanha 

pelo Brexit estavam inflamados de argumentos relacionados à opressão e à 

injustiça por parte da UE, incitando que o poder do Reino Unido foi tirado, como 

evoca o slogan “Take back control” (tome de volta o controle). Da mesma forma, 

os argumentos a favor da saída relacionavam a entrada e permanência de 

imigrantes à má gestão de recursos sociais advinda da crise social, interferindo 

no acesso de recursos públicos de saúde, educação, emprego, segurança e 

seguridade social.  

A estratégia adotada pelos líderes de campanha pelo Brexit não foi a de 

convencer os Bremainers (eleitores a favor da permanência) a mudarem seu 

voto, mas a de convencer os indecisos e os que não pretendiam comparecer ao 

plebiscito a votar pela saída38. Nesse sentido, recentes investigações revelam 

que Nigel Farage formou uma aliança com os fundadores da Cambridge 

Analytica (empresa privada estadunidense que combina análise de dados de 

usuários para processos eleitorais como estratégia política): Steve Bannon, 

estrategista-chefe na Casa Branca dos EUA durante a eleição de Donald Trump 

em 2016 e Robert Mercer, responsável por gerenciar os fundos de investimento 

livre para financiar campanhas políticas conservadoras. A estratégia da 

Cambridge Analytica consistiu em mapear eleitores através de suas informações 

fornecidas em e-mails e redes sociais a fim de cruzar informações para 

 
38 HAYNES, Toby. Brexit: the uncivil war. Reino Unido: Channel 4 Television Corporatio: 92 minutos p. 
2019. 
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influenciar eleitores a votarem em candidatos conservadores e da direita ou da 

extrema-direita mostrando-lhes notícias falsas (fake news) nos feeds39 de suas 

respectivas contas de redes sociais a fim de convencer os eleitores a votarem a 

favor da saída do Reino Unido da UE40, o que teve forte impacto nos votos de 

23 de junho de 2016. 

De acordo com as pesquisas de Ashcroft, aproximadamente 24% das 

pessoas que votaram haviam tomado suas decisões uma semana antes da data 

do plebiscito, considerando que um em cada dez eleitores decidiu seu voto um 

dia antes ou no dia do plebiscito41. Isso demonstra que houve grande influência 

na repercussão dos eventos do assassinato de Jo Cox e da exposição do cartaz 

do Breaking point42 de Farage na decisão dos eleitores britânicos porque se 

intensificaram os argumentos de que o Reino Unido estaria ameaçado com a 

presença de imigrantes no território nacional, pois houve a retórica de associá-

los a atos de violência contra nacionais britânicos, comprometendo a integridade 

física dos britânicos, bem como contribuindo para que o orçamento nacional 

fosse destinado a manter os imigrantes em vez de beneficiar os cidadãos.  

Nesse sentido, as fake news organizadas pela Cambridge Analytica tiveram 

de fato efeito sob a opinião sobretudo na última semana antecedente ao 

plebiscito, quando Farage lançou o cartaz do Breaking Point (sugerindo que a 

UE enfraqueceu o Reino Unido com suas políticas migratórias) e quando Jo Cox 

(membro do parlamento britânico pelo Partido Trabalhista) foi assassinada por 

ser a favor da imigração no território britânico. Apesar de a recuperação da 

soberania ter sido o maior argumento no início, inclusive defendido por Cameron 

durante as negociações, a imigração foi a queixa que liderou os debates entre 

sair e permanecer, intensificando um sentimento anti-imigração no Reino Unido. 

 

 

 

 
39 Parte do software que expõem atualizações de novos conteúdos de perfis de amigos ou de páginas que 
o usuário opta por ver em sua conta pessoal de redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, mas 
também de blogs. 
40 TOWNSEND, Mark; CADWALLADR, Carole. Emails reveal Arron Banks’ links to Steve Bannon in quest 
for campaign cash. The Guardian. 17 nov. 2018. Disponível em: <https://www.theguardian.com/uk-
news/2018/nov/17/arron-banks-emails-steve-bannon-brexit-campaign-funds>. Acesso em: 18 maio 2019. 
41 ASHCROFT, Lord. How the UK voted on Brexit, and why – a refresher. Lord Ashcroft Polls. 04 fev. 
2019. Disponível em: <https://lordashcroftpolls.com/2019/02/how-the-uk-voted-on-brexit-and-why-a-
refresher/>. 
42 Ambos os eventos são discutidos no capítulo 5.  
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2.3. O voto no plebiscito 

Em 23 de junho de 2016, os eleitores do Reino Unido tiveram a chance de 

escolher qual o destino da ilha no âmbito da UE respondendo à pergunta “O 

Reino Unido deveria permanecer um membro da União Europeia ou deixar a 

União Europeia? (Should the United Kingdom remain a member of the European 

Union or leave the European Union?)43. Importante ressaltar que apenas 

cidadãos do Reino Unido, da Irlanda e dos países da Commomwealth residentes 

no Reino Unido ou em Gibraltar e com 18 anos de idade ou mais foram 

considerados elegíveis para dar seu voto (não obrigatório) no plebiscito.  

Após votação, os resultados foram divulgados no dia seguinte: o Reino Unido 

optou por deixar a UE, simbolizando o evento de ruptura mais significante na 

Europa desde a queda do muro de Berlim em 1989 (RILEY; GHILÈS, 2016). Sair 

da UE vinha sendo uma pauta recorrente no Reino Unido desde o “neverendum” 

de 1975 e tem sido uma pauta central na política britânica e após a divulgação 

do resultado. Por isso, os Brexiters apelidaram o dia 23 de junho de 2016 de “dia 

da independência britânica” (CORBETT, 2016, p. 18), fazendo uma alusão à 

dominação que parcelas conservadoras da sociedade britânica consideravam 

que Bruxelas exercia no país.  

O voto para a saída foi vitorioso com uma diferença de pouco mais de 1 

milhão e duzentos votos: 51,9% dos votos (17.410.742 de votos) a favor da saída 

versus 48,1% dos votos (16.141.241 de votos) a favor da permanência do Reino 

Unido como membro da UE, tendo participação de 72,2% do eleitorado britânico 

no plebiscito (CORBETT, 2016).  

Apesar disso, é importante ressaltar que o plebiscito não era vinculante, ou 

seja, foi necessário operacionalizar a retirada do Reino Unido da UE através de 

negociações entre o Parlamento Britânico e a UE no que tange à acordos e à 

legislação vigente, sendo que o Estado não é obrigado a deixar o bloco europeu.  

Londres e Bruxelas são historicamente distantes, mas a partir do Brexit tiveram 

de negociar um acordo para estabelecer um novo relacionamento visando 

futuras associações e buscando diminuir os impactos de cidadãos europeus que 

residem no Reino Unido.  

 
43 EU REFERENDUM. GOV.UK. [2016].  Disponível em: <https://www.gov.uk/government/topical-
events/eu-referendum/about>. Acesso em: 11 abr. 2019. 
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Os dados da Comissão Eleitoral do Reino Unido revelam que houve uma 

grande concentração de votos pela saída na Inglaterra (nas áreas costeiras, no 

Norte – com exceção de Liverpool e Manchester – e no Nordeste) e no país de 

Gales, enquanto a Escócia, regiões de Londres e o Sudeste majoritariamente 

votaram pela permanência. 

O mapa abaixo demonstra a distribuição dos votos pelo Reino Unido no 

plebiscito, considerando que mais de 70% do eleitorado britânico compareceu 

nas eleições para registrar seu voto. Nota-se que a maioria da Escócia e da 

Irlanda do Norte votou a favor da permanência no bloco ao passo que a maioria 

do País de Gales e da Inglaterra votou a favor da saída. O fato de a Escócia ter 

votado majoritariamente a favor da permanência no bloco esteve relacionado 

com o fato de sua proximidade com a Europa, mas também de sua distância com 

a identidade britânica, baseada no imperialismo inglês, pois houve tensões entre 

escoceses e ingleses, como será analisado no próximo capítulo.  Já o fato de 

boa parte do País de Gales ter votado a favor da saída pode ser explicado pela 

histórica proximidade com os ingleses, por ter sido uma região que permaneceu 

anexada à Inglaterra por séculos, sendo considerada até uma região e não um 

país. Por fim, nota-se que as regiões norte-irlandesas que são geograficamente 

mais próximas da Grã-Bretanha votaram a favor da saída justamente pela 

proximidade histórica e cultural com a Inglaterra, como também será verificado 

no próximo capítulo; ao passo que as regiões geograficamente mais próximas 

da República da Irlanda votaram a favor da permanência por sua proximidade 

cultural entre as Irlandas.  
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Fonte: Adaptado de: HENNIG, Benjamin. EU Referendum: A divided Kingdom. Views of the 
World. [2016]. Disponível em: <http://www.viewsoftheworld.net/?p=4848>. Acesso em: 01 jun. 
2019. 

 

A pesquisa de Ashcroft também demonstra que os eleitores entre 18 e 44 

anos tenderam a votar pela permanência, enquanto os eleitores entre 45 e 65 

anos optaram mais pela saída do Reino Unido da UE. Conforme demonstra o 

gráfico abaixo44, os posicionamentos das parcelas mais velhas da sociedade se 

aproximaram de conceitos conservadores e nacionalistas, ou seja, enaltecendo 

os símbolos britânicos e sendo contra os avanços da sociedade britânica no que 

tange ao pluralismo de culturas através da imigração e da miscigenação, à 

abertura de mercado com outros Estados europeus e a cooperação internacional 

 
44 O gráfico foi elaborado a partir das informações da pesquisa de Lord Ashcroft, publicadas na 
reportagem da BBC News. Vide: EU REFERENDUM: The result in maps and charts. BBC News. 24 jun. 
2016.  Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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no âmbito da UE para construção de políticas que visam uma integração entre 

os países do bloco. Ainda com maior detalhamento a respeito desse 

conservadorismo, a pesquisa indica que os eleitores que optaram pela saída têm 

maior tendência a reprovar os temas de: multiculturalismo, liberalismo social, 

imigração, ambientalismo, feminismo, internet, globalização e capitalismo45.  

Apesar de a opção pela permanência do Reino Unido ser maior entre os mais 

jovens conforme o gráfico abaixo demonstra, a pesquisa de Ashcroft demonstra 

que as áreas em que a proporção de jovens é maior tiveram níveis de 

participação menores desses jovens46, indicando tanto uma falta de 

engajamento político como confiança em excesso nas pesquisas, as quais 

sugeriram que a opção por permanecer na UE venceria, assim como venceu no 

plebiscito de 1975 (BALE, 2015).  

 

 

Adaptado de: ASHCROFT, Lord. How the UK voted on Brexit, and why – a refresher. Lord Ashcroft 
Polls. 04 fev. 2019. Disponível em: <https://lordashcroftpolls.com/2019/02/how-the-uk-voted-on-brexit-
and-why-a-refresher/>. 

 

Os dados abaixo consideram os níveis educacionais de acordo com a opção 

dos eleitores, ilustrando que aqueles que possuem formação superior ao que 

equivale a nível igual ou superior ao Ensino Médio brasileiro votaram mais a favor 

da permanência do que da retirada. 

 
45 LAMBERT, Harry. EU Referendum result: 7 graphs that explain how Brexit won. Independent. 24 jun. 
2016.  Disponível em: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-result-7-graphs-
that-explain-how-brexit-won-eu-explained-a7101676.html>. Acesso em: 18 maio 2019. 
46 EU referendum: The result in maps and charts. BBC News. 24 jun. 2016.  Disponível em: 
<https://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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Votos no plebiscito de 23 de junho de 2016 considerando níveis 

educacionais 

Nível educacional47 Bremain Brexit 

Certificado geral de educação secundária ou 

inferior 

30% 70% 

Nível avançado ou equivalente 50% 50% 

Certificado de educação superior 48% 52% 

Diploma acadêmico 68% 32% 

Outro ou não sabe 45% 55% 

Educação continuada (não se refere a nível 

superior) 

41% 59% 

Os dados não incluem aqueles que não compareceram ao plebiscito.  

Fonte: YouGov Survey Results. YouGov plc. 2016. Disponível em: 

<https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/oxmidrr5wh/EUFinalCall_Reweight

ed.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019.  

 

Nesse sentido, os dados acima ilustram que o grau de escolaridade 

influenciou no voto, demonstrando que quanto maior o nível educacional, maior 

a tendência a votar pela permanência do Reino Unido na UE. A pesquisa 

qualitativa conduzida por Flemmen e Savage (2017) incluiu entrevistas com 220 

adultos britânicos de diversas classes sociais e com variados níveis 

educacionais, porém os autores utilizam apenas 35 dessas entrevistas, divididos 

da seguinte forma: 16 entrevistas alocadas no grupo de menores níveis de grau 

de escolaridade e renda mensal, 5 entrevistas alocadas no grupo da elite 

econômica e 14 entrevistas com fortes níveis de escolaridade e alta renda 

mensal. Apesar de essas entrevistas terem ocorrido em 2008, é importante notar 

 
47 A respeito do sistema educacional no Reino Unido, esclarece-se que: o Certificado geral de educação 
secundária (General Certificate of Secondary Education) se refere ao exame realizado por jovens estudante 
de 16 anos equivalente à classificação do Ensino Médio do sistema educacional brasileiro, porém não 
possibilitando concorrer a vagas em universidades. Após isso, os alunos podem se submeter ao exame de 
nível avançado (A-levels) para avaliar suas aptidões a possíveis cursos de nível superior com qualificações 
avançadas. O certificado de educação superior se refere a aqueles que realizaram um treinamento 
extensivo de educação superior concedido por faculdade (college – geralmente parte de uma universidade), 
porém não tendo status de nível acadêmico. Após realizar o treinamento de nível superior, o aluno é 
considerado apto a entrar em um curso de universidade, podendo ser bacharel, mestrado ou doutorado, 
dependendo de suas qualificações anteriores. Porém também é possível que se realizem cursos de 
educação continuada, como nível técnico ou cursos de extensão após obter o certificado geral de educação 
secundária. 
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que os argumentos contra a permanência do Reino Unido na UE em favor do 

enaltecimento de símbolos nacionais já eram presentes na opinião pública 

britânica e que foram inflamados com o avançar da campanha a favor do Brexit.  

Os autores concluem que os repertórios nacionalistas são mais comuns 

em pessoas cujo grau de escolaridade é baixo. Os posicionamentos voltados ao 

cosmopolitismo são mais comuns entre: jovens britânicos, pois estes tiveram 

mais acesso às plataformas globalizantes; profissionais com cargos de gerência, 

porque se sentiram mais confiantes atuando em nível “europeu”; pessoas cujo 

posicionamento político é à esquerda, porque as da direita tendem a valorizar 

mais o capital econômico (rendimentos altos e economias) que o cultural 

(FLEMMEN; SAVAGE, 2017, p. 7, 12).  

Em contrapartida, os entrevistados que defendem o nacionalismo 

centrado em ideias e símbolos imperiais são parte da elite conservadora do 

Reino Unido, pois tiveram acesso à educação de alta qualidade e viveram em 

outros países já durante suas profissões, geralmente tendo sucesso em carreiras 

e ocupando cargos de alta gerência e/ou em bancos. O estudo de Flemmen e 

Savage demonstra que o discurso dessa elite conservadora é reacionário e 

nostálgico, utilizando-se do “cosmopolitismo” para comparar a grandeza do 

Reino Unido em comparação a outros países. Por isso, a identidade nacional faz 

parte de suas identidades individuais e reproduzem um repertório de que as 

elites não são avantajadas economicamente, como outros setores afirmam, e 

que o Reino Unido está ameaçado de perder sua identidade nacional e o seu 

poder.  

Os próximos capítulos dessa pesquisa se estruturam a partir dos grandes 

temas explorados pelo The Daily Express como argumentos a favor da saída do 

Reino Unido da UE: nacionalismo imperial, remontando aos mitos do passado 

em que o Reino Unido se projetava como potência, inclusive afirmando que o 

Estado britânico não precisa ser membro da UE porque já é parte da 

Commonwealth; ceticismo em relação à UE, enxergando-a como um entrave 

para que o Reino Unido possa exercer sua influência política e econômica no 

sistema internacional, tanto por conta de suas burocracias e normas como pelos 

impostos e taxas direcionados a essa organização internacional; repulsa à 

imigração, especialmente a determinados tipos de imigrantes com argumentos 

muitas vezes baseados em diferenças raciais. 
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CAPÍTULO 3: A FORMAÇÃO DO REINO UNIDO: ESTADO, NAÇÕES E 

IMPÉRIO.  

A campanha e o plebiscito pela saída do Reino Unido da UE em 2016 

acionaram um conjunto de narrativas, imagens e símbolos que remetem ao 

processo de formação histórica desta entidade política denominada “Reino 

Unido” e os contextos de políticas imperiais da Inglaterra em um plano 

internacional.  Ao analisar a maneira como os políticos, jornalistas e cidadãos 

comuns discutiram problemas relacionados à identidade britânica no calor da 

luta política e da geografia do voto no plebiscito, considera-se importante situar 

este processo de formação histórica e política do Reino Unido.  

 

3.1. O Reino Unido: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte 

O Reino Unido é atualmente um Estado plurinacional composto pelos três 

países que formam a Grã-Bretanha (Inglaterra, País de Gales e Escócia) e pela 

Irlanda do Norte. O Reino Unido também possui quinze territórios ultramarinos 

que restaram da época de seu império durante os séculos XVIII, XIX e XX, até 

após o término da Segunda Grande Guerra em 1945. Esses territórios são 

mantidos pelo Reino Unido, mas eles não compõem o Estado britânico e não 

fazem parte da UE (com exceção de Gibraltar por estar localizado na Europa). A 

manutenção desses territórios já demonstra parte do histórico imperial. A UE 

define esses territórios como PTU (Países e Territórios Ultramarinos), cuja 

relação objetiva a cooperação mútua e recíproca para o desenvolvimento 

sustentável desses territórios, sendo que “a solidariedade entre a União e os 

PTU deverá basear-se na sua relação única e no facto de pertencerem à mesma 

família europeia”.48  

 
48 UNIÃO EUROPEIA. Decisão 2013/755/EU, de 25 de novembro de 2013. Relativa à associação dos 

países e territórios ultramarinos à União Europeia. Jornal Oficial da União Europeia. Disponível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013D0755. Acesso em: 09 jan. 2021. 
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Fonte: WORLDATLAS. British Overseas Territories By Area. Worldatlas, 2021. 
Disponível em: <https://www.worldatlas.com/articles/british-overseas-territories-by-
area.html>. Acesso em: 03 mar. 2021  

 

O Estado britânico é unitário e se organiza mediante o sistema de 

monarquia parlamentarista. O parlamento britânico tem sua sede em 

Westminster (distrito de Londres) e é composto por duas câmaras subjugadas 

ao monarca: a Câmara dos Comuns (House of Commons) e a Câmara dos 

Lordes (House of Lords). A Câmara dos Comuns é composta por membros 

escolhidos pelos eleitores britânicos através de eleições que ocorrem a cada 

cinco anos e o cargo de Primeiro Ministro do Reino Unido é ocupado pelo 

membro que recebe a confiança da maioria da Casa dos Comuns.  

 Com essa breve descrição da organização do sistema político do Reino 

Unido pode parecer que seu funcionamento é homogêneo e que não há 

divergências entre os quatro países.  Porém há históricas diferenças entre eles 

que permanecem até os dias atuais e que podem ser notadas no próprio padrão 

comportamental de votação no plebiscito de 2016: enquanto a maioria dos 

eleitores ingleses e galeses votou a favor da saída, a maioria da Escócia e da 

Irlanda do norte optaram por permanecer no bloco europeu, como analisamos 

no capítulo anterior.   
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Por isso, é de extrema relevância compreender os principais processos 

de formação da Grã-Bretanha49 e do Reino Unido, identificando as diferenças 

essenciais entre os países que o constitui para entender sua dinâmica interna e 

assim poder aprofundar o entendimento do complexo e engendrado processo do 

Brexit e da formação da “identidade britânica” (Britishness).  

A Inglaterra obteve papel importante como player hegemônico na 

formação do Reino Unido e, posteriormente, na anexação de territórios ao 

Império inglês. O que atualmente se entende por “Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda do Norte” passou por diversas batalhas, revoltas, guerras e conquistas 

territoriais cujo principal motor eram as ambições monárquicas dos governantes 

ingleses em anexar territórios à Inglaterra e impor suas leis para consolidar seu 

poder nas ilhas. Este processo de longa duração remete à formação dos Estados 

dinásticos europeus e a um conjunto de arranjos e disputas monárquicas e 

religiosas.  

 

3.1.1. A anexação do País de Gales 

Nesta formação histórica, o primeiro território a ser anexado pela 

monarquia inglesa foi o País de Gales, ainda no século XIII. O rei inglês Edward 

I (1239 – 1307) formou um exército parcialmente feudal e mercenário e invadiu 

o País de Gales, forçando à concessão de parte dos territórios galeses. Houve 

um grande ressentimento dos galeses em relação aos ingleses, o que levou a 

 
49 A provável origem do termo “Bretanha” remete ao hábito dos povos celtas em tingir suas roupas 

e seu corpo de azul. Por conta de tal prática, os romanos denominaram a região de “Bretanha” 

traduzindo a palavra galesa Prydain (pintado) para o latim como Pretaniké, que mais tarde 

evoluiu para Britannica (DAVIES, 1999, p. 47). Por isso, o Reino Unido é frequentemente 

associado à cor azul, inclusive os britânicos optaram por utilizar o azul para imprimir os novos 

passaportes britânicos após sua retirada da UE em vez de manter o padrão do bloco europeu 

com a cor bordô. Mais tarde, o geógrafo e matemático Ptolomeu distinguiu as ilhas britânicas 

como Megale Bretannia (Bretanha maior) para se referir aos territórios da Inglaterra, Escócia e 

País de Gales e Mikra Bretannia (Bretanha menor) para se referir à ilha da Irlanda do Norte e da 

República da Irlanda (BRADLEY, 2007, p. 3). O termo “Grã-Bretanha” foi utilizado puramente no 

senso geográfico durante a Idade Média, mas foi reciclado quando o rei James I (da Inglaterra) 

& IV (da Escócia) uniu o Reino da Inglaterra, que dominava o País de Gales e a Irlanda, ao Reino 

da Escócia. 
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uma nova batalha para recuperar os territórios conquistados. Entretanto, 

novamente os galeses foram derrotados e a principal liderança galesa foi morta 

em 1283. Os ingleses então reformaram as leis galesas de acordo com as leis 

inglesas, fundando estabelecimentos comerciais e construindo castelos nos 

novos condados dominados para consolidar a anexação. Davies explica que a 

infraestrutura da vida galesa foi “sistematicamente destruída” durante a batalha 

e houve uma intensa e sangrenta caça aos “rebeldes galeses (DAVIES, 1999, p. 

315). 

Apesar da Inglaterra ter anexado o País de Gales ao seu território, os 

territórios galeses foram mantidos fora da jurisdição dos tribunais de Westminster 

(Inglaterra) e não foram eleitos representantes galeses no Parlamento inglês. À 

vista disso, a monarquia inglesa indicava lordes (conhecidos como Marcher 

Lords) para manter a segurança e a administração nos territórios galeses – 

apesar de serem indicados pela coroa inglesa, esses lordes não eram 

submetidos a ela. Essa configuração de governo demonstra uma fragmentação 

em termos de administração política e assim foi mantida até a década de 1530, 

quando inicia o reinado de Henrique VIII. 

A política absolutista de Henrique VIII incluía a conquista e anexação de 

território sob o domínio da Inglaterra através da uniformização para garantir o 

domínio através da assimilação dos costumes ingleses. Foi durante seu reinado, 

por exemplo, que a coroa inglesa exigiu o uso do idioma inglês nos assuntos 

administrativos, mas ainda se respeitou o uso do galês para cultos religiosos e 

nas cortes.50 Essa uniformização fez com que o monarca inglês assinasse o Ato 

das leis de Gales em 1535 para que os galeses tivessem o mesmo status político 

que os ingleses, reconhecendo-os como país (e não como principado) e 

garantindo que houvesse representação dos galeses no parlamento inglês.51  

A anexação do País de Gales no contexto do Estado absolutista inglês fez 

com que a representação dos galeses no Parlamento ocorresse de maneira mais 

integrada, apesar de algumas diferenças existentes. Por se tratar da anexação 

mais antiga da Inglaterra e que permanece até os dias atuais, nota-se que a 

 
50 SMITH, J. Beverley. Wales from the 16th to the 20th century: Union with England. Britannica. [s.d]. 
Disponível em: https://www.britannica.com/place/Wales/Wales-from-the-16th-to-the-20th-century. 
Acesso em: 15 set. 2019. 
51 Idem.  
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pauta sobre independência do País de Gales não se fez tão presente na história 

como as dos demais territórios mantidos pelo Reino Unido. Em 2019, a YouGov 

(uma das maiores companhias britânicas de opinião pública) realizou uma 

pesquisa sobre o apoio à independência galesa e 28% votaram em “apoio” ao 

passo que 72% não apoiam e 14% não sabe ou decidiram não votar.52  

O País de Gales não só tem uma economia dependente da Inglaterra por 

suas áreas rurais serem próximas ao porto de Liverpool, como também as 

identidades galesa e inglesa coexistem sem grandes conflitos. No entanto, é 

importante notar que houve rebeliões no País de Gales e que o movimento 

separatista existe, mas que, por enquanto, não demonstra ser uma ameaça 

como a Escócia ou como a Irlanda foi até a Primeira Grande Guerra (1914-1918).  

 

3.1.2. A controversa união com a Escócia 

A sucessora de Henrique VIII e a última monarca da família Tudor foi 

Elizabeth I e ela foi convidada a ser madrinha de batismo do príncipe escocês 

James VI, pois ele a sucederia no trono inglês: Elizabeth não teve filhos, o que 

tornava James o sucessor legítimo do reino da Inglaterra, também sucessor do 

reino da Escócia.  

Quando a rainha Elizabeth I faleceu em março de 1603, James foi 

nomeado rei da Inglaterra e passou a ser chamado de James VI Escócia e I da 

Inglaterra. A ambição de James era construir um só reino para cultuar a Deus 

com uniformidade de leis (DAVIES, 1999, p. 461), eliminando as diferenças nas 

legislações da Escócia e da Inglaterra, cujo País de Gales estava anexado, e a 

ilha da Irlanda era mantida pela Inglaterra. No ano seguinte, James apresentou 

sua ambição ao Parlamento inglês juntamente com a retomada da nomenclatura 

“Grã-Bretanha”, que fora utilizado apenas na Idade Média por razões 

geográficas. 

O rei servia-se de discursos que enalteciam a grandeza da união da 

Inglaterra com o País de Gales e afirmava que unir-se com a Escócia tornaria o 

 
52YOUGOV. Plaid Cymru survey results. YouGov What the world thinks, 2019. Disponível em: 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/4lav01m6zl/PlaidCymruResults_19
0910_Independence_W.pdf. Acesso em: 19 set. 2019. 
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poder da Grã-Bretanha ainda maior, apelando para os atributos geográficos de 

tamanho da ilha (DAVIES, 1999, p. 462). 

As propostas de James eram de estabelecer projetos que pudessem 

agregar benefícios a ambas as comunidades, como: uma legislação com normas 

menos hostis (especialmente porque James conhecia a “violência arbitrária” dos 

ingleses devido ao assassinato de sua mãe); o livre comércio entre os países da 

Grã-Bretanha; e a naturalização dos residentes escoceses na Inglaterra 

nascidos antes de sua ascensão ao trono. O apelo de James também se fazia 

por vias religiosas em que ele afirmava que a Grã-Bretanha era uma união de 

Deus que o homem não poderia separar, pois o rei era o marido e a ilha inteira 

era sua esposa por vias legais.  

Mesmo com a união de ambos reinos não concluída legalmente, o rei já 

considerava que a união existia e em abril de 1606, James combinou as 

bandeiras escocesa e inglesa para representar a união dos reinos. A bandeira 

galesa não foi inserida nessa união por ser considerada parte da Inglaterra. 

 

 

Fonte: JOHNSON, Ben. The two flags of Scotland. Historic UK. [s.d]. Disponível em: 
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-two-flags-of-Scotland/. Acesso em: 14 
out. 2019. 

 

 A bandeira foi apelidada de Union Jack e esse termo é utilizado até hoje 

para se referir à bandeira do Reino Unido, embora atualmente a bandeira 

britânica inclua a da Irlanda do Norte.53 A Union Jack, inclusive, foi 

frequentemente citada na campanha a favor do Brexit por representar parte da 

 
53 Davies explica que o apelido se deve ao fato de que a assinatura do rei James parecia com 

“Jacques” no decreto de união (DAVIES, 1999, p. 467), mas o site oficial da família real explica 
que a origem do nome é incerta e que há três possibilidades: pode vir do termo jack-et que 
significava “pequeno”’ dentre os soldados ingleses e escoceses na década de 1600; do nome 
do rei James, como Davies (1999) afirma; ou quando Charles II proclamou que a bandeira 
deveria ser utilizada nos navios reais como uma bandeira pequena (jack) nos gurupés (mastros 
oblíquos nas proas dos navios). Fonte: ROYAL UK. Union Jack. [s.d]. Disponível em: 
https://www.royal.uk/union-jack. Acesso em: 14 jan. 2020. 
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identidade britânica e relembrar o pertencimento dessa comunidade ao ideal de 

nação construído ao longo do espaço e do tempo justamente por seu uso de 

longa data. 

 O resultado oficial do plebiscito britânico foi anunciado na manhã do dia 

24 de junho de 2016, no dia seguinte à data de votação e apontava a opção da 

maioria dos eleitores por sair da UE. O The Daily Express, em 25 de junho, 

publicou a reportagem com o seguinte título: “Protestos enquanto os escoceses 

declaram nova batalha para separar o Reino Unido”54. A reportagem informa que 

o Partido Nacional Escocês (Scottish National Party) planejava um segundo 

plebiscito para a independência do país. Com a foto da bandeira da UE ao fundo 

da imagem da Primeira Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, a reportagem 

menciona que Sturgeon estava dando início ao plebiscito para que a Escócia 

decidisse pela independência com relação ao Reino Unido para que os 

escoceses não se prejudicassem ao cortar os laços com a UE.  

Segundo a reportagem, o governo escocês estudava os impactos entre a 

fronteira de ambos os países e a adoção do euro como moeda nacional. Em 

resposta a essa imediata reação, o Primeiro Ministro do País de Gales, Carwyn 

Jones, afirmou que “O Reino Unido está muito desunido agora. Vimos a forma 

como a campanha do referendo foi conduzida e vemos que existe uma divisão 

na nossa sociedade. Essa divisão deve ser reparada se o Reino Unido quiser 

prosperar” (p. 12).  

Importante ressaltar que o anúncio de um possível plebiscito de 

independência surgiu após o vice Primeiro Ministro da Irlanda do Norte, Martin 

McGuiness (do Partido Sinn Fein) convocar um plebiscito no país para que os 

norte-irlandeses se unissem à República da Irlanda. O tema de deixar a UE é 

tão controverso que faz com que um desentendimento religioso de longa data se 

torne irrelevante a ponto de ser possível que as Irlandas se reunifiquem.  

 

3.1.3. A resistência da Irlanda (do sul) 

Já a anexação da ilha da Irlanda à monarquia inglesa se fundamentou 

numa espécie de “cruzada” religiosa contra os “pagãos” e contou com o apoio 

 
54 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 26 jun. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/25. Acesso em: 14 jan. 2020. p. 12. 
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do papa. A Irlanda tinha grande quantidade de “forasteiros” (os nórdicos que a 

invadiram e alguns descendentes de tribos celtas), as leis cristãs haviam sido 

abrandadas e a Igreja não detinha poder de coerção e nem um acúmulo de 

propriedades. Então, o grande interesse era que a Inglaterra invadisse a Irlanda 

a fim de trazer mais autonomia e mais poder à Igreja, exterminando tanto os 

“pagãos” quanto a sua suposta “libertinagem”. Por isso, o Papa Adriano IV 

concedeu o título de Lorde da Irlanda ao rei inglês Henry II (1133 – 1189) através 

de uma bula papal chamada Laudabiliter, o que garantia à Inglaterra o direito de 

invadir a Irlanda em caso de necessidade55.  

As disputas internas entre os pequenos reinados irlandeses favoreceram 

à conquista inglesa a partir da segunda metade do século XII. Após os conflitos, 

a Irlanda manteve um Parlamento separado da Inglaterra e o representante do 

rei inglês no parlamento irlandês tinha o cargo de “delegado” (Lord Deputy) 

desde 1495, estabelecendo que a lei inglesa só entraria em vigor na Irlanda após 

a aprovação do delegado. Na década de 1540, os representantes do rei Henrique 

VIII na Irlanda elevaram o status da Irlanda como reino soberano, porém com 

Henrique VIII sendo o monarca hereditário (DAVIES, 1999, p. 408).  

Além disso, houve a promulgação do mecanismo legal “render-se e ceder” 

(Surrender and regrant) em que os clãs irlandeses deveriam se converter à 

estrutura de lealdade de suas terras aos ingleses a fim de garantir seu direito de 

propriedade de acordo com o sistema inglês – assim, a monarquia inglesa 

conseguia uniformizar as terras com a distribuição de títulos aristocráticos aos 

irlandeses, de forma que não haveria mais revoltas contra a coroa inglesa. Outra 

medida da Inglaterra em relação à Irlanda no que tange à uniformização religiosa 

da ilha foi a imposição da religião anglicana na ilha irlandesa após batalhas entre 

 
55 Muitos historiadores, como a professora Anne Duggan, defendem que este documento, no entanto, tenha 

sido falsificado. Anne, em particular, estudou o Laudabilliter por anos e afirma que se trata de uma alteração 

a partir de uma carta em que o Papa Adriano IV seria contra tal invasão, pois todos os documentos e alvarás 

utilizados por reis ingleses são registrados no livro do tesouro inglês (Exchequer book) e não há registros 

de seu uso por Henry II55. A proposta aqui não é avaliar a existência do Laudabiliter, mas isso passa a ter 

relevância na história inglesa no que tange ao argumento da defesa da moral religiosa através de 

posicionamentos de conquista territorial da ilha vizinha por meio de ações violentas.  
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ingleses e irlandeses (aliados aos espanhóis), com a vitória dos ingleses em 

1603.56 

Mais tarde, os ventos da Guerra de Independência dos EUA (colônia 

britânica) nos anos 1770 acenderam a chama pela busca da independência da 

Irlanda em relação à Grã-Bretanha. Em 1755 Henry Grattan, membro do 

parlamento irlandês, começou a fazer campanhas a fim de que irlandeses se 

unissem à sua luta por independência. Com as pressões populares, a Grã-

Bretanha extinguiu parte das restrições comerciais impostas à Irlanda e em 1782 

a monarquia inglesa e o parlamento britânico revogaram seu direito de governar 

os irlandeses, porém sem a autonomia desejada.  

A Revolução Francesa em 1789 também influenciou a luta pela autonomia 

da Irlanda, pois as ideias de democracia foram reforçadas e o radicalismo 

revolucionário intensificou o crescimento do partido político SIU – Sociedade dos 

Irlandeses Unidos (Society of United Irishmen) – com a união de irlandeses 

presbiterianos em Belfast (atual Irlanda do norte) e católicos e anglicanos em 

Dublin (atual República da Irlanda). Seus objetivos eram reformar o parlamento 

a fim de garantir maior autonomia aos irlandeses, o direito de voto universal 

(apenas envolvendo o voto masculino), a emancipação católica57 e extinguir as 

leis britânicas na Irlanda.  

Após conflitos e desentendimentos entre britânicos e irlandeses, os 

britânicos venceram e o reino da Inglaterra passou a ser nomeado de “Reino 

Unido da Grã-Bretanha (Escócia e Inglaterra com País de Gales anexado) e 

Irlanda” através do Ato de União de 1800, tendo efeito a partir de 1801. A partir 

de então, ressaltam-se as seguintes permanências e rupturas históricas: a 

representação parlamentar irlandesa no parlamento britânico se dava através de 

um pequeno corpo governamental reservado aos irlandeses, formado por 11,8% 

dos representantes da Câmara dos Comuns (DAVIES, 1999, p. 532); instituiu-se 

o bipartidarismo no Reino Unido, com o Partido dos Conservadores e o Partido 

dos Liberais; a Irlanda se tornou parte integral do Estado britânico e a bandeira 

 
56 A Espanha é um país de maioria católica e se uniu à Irlanda para defender os interesses religiosos. Vide: 

GREENBLATT, Stephen J. The Queen’s Image. Britannica. [s.d]. Disponível em: 

https://www.britannica.com/biography/Elizabeth-I/The-queens-image. Acesso em: 09 abr. 2020. 

57 BRITANNICA. Irish rebellion: Irish history [1798]. Britannica, [s.d]. Disponível em: 

https://www.britannica.com/event/Irish-Rebellion-Irish-history-1798. Acesso em: 09 abr. 2020. 
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britânica passou a incluir a cruz de Saint Patrick (padroeiro da Irlanda), 

constituindo a atual bandeira britânica.58 

 

Fonte: autoria própria 

 

Os efeitos da Revolução Industrial na Inglaterra durante o século XIX 

podem ser observados em quase todo o mundo, ainda que os efeitos sejam 

diversificados, mas enquanto a geração de riqueza da Inglaterra se baseava na 

exportação de manufaturas, a Irlanda sobrevivia de batatas. Literalmente: a 

batata era o principal alimento da população irlandesa, majoritariamente rural, e 

também seu principal produto comercial.  

Houve uma praga nos solos rurais na década de 1840 que causou o 

apodrecimento das batatas. Como consequência, cerca de um milhão de 

pessoas morreram de fome, enquanto outras emigraram ainda após o término 

da “Grande Fome” em 1850, especialmente Londres59. Novamente no fim da 

década de 1870, a fome assolava a Irlanda devido às más colheitas. Assim, a 

organização política “Liga da propriedade rural” (Land League) reivindicava que 

a Irlanda tivesse seu próprio parlamento e suas próprias leis de habitação e de 

propriedade de terras. A pressão no parlamento britânico foi mais forte que as 

 
58 SMITH, Whitney. Flag of the United Kingdom. Britannica. [s.d]. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/flag-of-the-United-Kingdom. Acesso em: 11 abr. 2020. 
59 EDWARDS, Robert Walter Dudley; RANELAGH, John O’Beirne; FANNING, Ronan. Social, 

economic, and cultural life in the 17th and 18th centuries. Britannica. [s.d]. Disponível em: 
https://www.britannica.com/place/Ireland/Social-economic-and-cultural-life-in-the-17th-and-18th-
centuries. Acesso em: 21 abr. 2020. 
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anteriores e o Primeiro ministro William Gladstone do Reino Unido cedeu e 

assinou o Tratado da propriedade rural (Land Act) em 1881 a fim de atender as 

demandas dos irlandeses. 

No entanto, os irlandeses continuavam lutando por ter uma lei de terras 

de acordo com seus interesses e foi apenas em 1910 que isso se tornou mais 

próximo de ser concretizado. Em oposição à possível autonomia que a lei de 

terra poderia dar aos irlandeses, o Partido Unionista de Ulster (um dos condados 

da ilha irlandesa) se uniu ao Partido Conservador (da Inglaterra) para impedir o 

avanço da nova lei de terra. Ulster é uma das quatro províncias da ilha da Irlanda 

que atualmente se encontra na Irlanda do Norte e historicamente se alinha mais 

aos interesses da Inglaterra que dos irlandeses do sul. Por isso, o objetivo do 

partido era de manter a união da ilha irlandesa com a Grã-Bretanha. Batalhas 

entre os irlandeses do norte e irlandeses do sul se seguiram até a primeira 

grande guerra em 1914, quando ambos tiveram de se juntar à Grã-Bretanha para 

conter o avanço da Alemanha.  

Enquanto a guerra se sucedia, os irlandeses da organização secreta 

Irmandade Republicana Irlandesa (Irish Republican Brotherhood) planejaram um 

levante nacionalista e tomaram Dublin em abril de 1916, ficando conhecida como 

Revolta da Páscoa por ter se dado na Semana Santa cristã. Foi proclamado um 

governo provisório que durou seis dias, até que os líderes foram executados, o 

que levou ao surgimento de outro movimento nacionalista irlandês movido pelo 

temor que o Partido Parlamentar Irlandês fosse extinto do Parlamento britânico. 

Muitos dos presos na Revolta da Páscoa foram soltos em seguida e se alinharam 

ao Partido Sinn Féin, termo irlandês que significa “nós mesmos” (We Ourselves 

ou Ourselves Alone). O partido defendia o separatismo e reivindicava que 

irlandeses não fossem recrutados para o exército britânico durante a primeira 

grande guerra.  

Com o avanço das articulações separatistas na Irlanda, o Sinn Féin 

conseguiu a maioria dos assentos irlandeses no Parlamento britânico durante as 

eleições gerais de 1918, mas a Irlanda apenas se separaria em dois países em 

dezembro de 1921, com governos diferentes, mas ambos fazendo parte do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Sendo assim, a Irlanda se dividiu 

entre Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e República da Irlanda com a 

independência desta em 1922. Apesar dessa divisão, as diferenças entre 
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irlandeses do norte e “do sul” continuam presentes e podem explicar porque boa 

parte da Irlanda do Norte votou para permanecer no bloco europeu. A 

proximidade entre as Irlandas é mais que econômica, é histórica e social. Muitos 

habitantes da Irlanda do Norte trabalham na República da Irlanda e se deslocam 

diariamente, passando pela fronteira. No momento em que os eleitores do Reino 

Unido decidem deixar o bloco europeu, a fronteira entre as duas Irlandas se torna 

em fronteira externa da União Europeia, cuja alteração das taxas alfandegárias 

podem prejudicar a relação comercial entre ambos os países.  

Após a fundação do Estado Livre da Irlanda (a “Irlanda do sul”), o Estatuto 

de Westminster instituiu a associação Commonwealth no parlamento britânico. 

Era interessante que o Reino Unido mantivesse suas ex-colônias “brancas” 

(Estado Livre da Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Canadá) 

próximas para laços comerciais e de amizade por meio da cooperação, já que o 

império britânico e seu status vinham decaindo desde o fim da primeira grande 

guerra.  

A partir do Estatuto de Westminster de 1931, esses países receberam 

total independência política, deixando que seus próprios governos fossem 

autônomos em assuntos de política externa. Um dos requisitos para ser parte da 

Commonwealth era que o país deveria ser governado por uma monarquia, no 

entanto, o Estado Livre da Irlanda se constituía através de uma república 

presidencialista e não tinham interesses em organizar uma monarquia para fazer 

parte da Commonwealth. Por isso, o Estado Livre da Irlanda deixou de fazer 

parte da Commonwealth seis anos mais tarde, quando foi declarada a República 

da Irlanda (1937). 

As tensões entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte continuaram 

até a década de 1990 por dois motivos: a República da Irlanda reivindicava 

territórios no norte (que faziam parte do Reino Unido); a maioria da população 

na Irlanda do Norte era de anglicanos, o que lhes garantia mais vantagens 

institucionais frente à minoria católica e isso causou debates e protestos 

violentos entre ingleses, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte por se tratar 

de uma questão mal resolvida na divisão das Irlandas. Um dos principais acordos 

firmados entre as Irlandas foi a Declaração de Downing Street (1993), assinada 

em Londres (Inglaterra) na rua de mesmo nome com o objetivo de selar a paz 

entre o Reino Unido e a República da Irlanda, valorizando os povos a partir da 
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conciliação, assim como afirmava que a Irlanda do Norte e a República da Irlanda 

teriam liberdade de pensamento político e de expressão religiosa garantidas 

para a construção de meios legítimos do exercício da democracia60 a fim de 

estabelecer a harmonia. A autodeterminação dos povos foi uma das bases para 

esse acordo, pois se a Irlanda do Norte desejava ser parte do Reino Unido, isso 

deveria ser aceito.  

 

3.2. A identidade britânica e a identidade inglesa 

Até o ano de 1642, o Parlamento era constituído para questões pontuais, 

como uma assembleia temporária, e foi a resolução da guerra dos três reinos 

(Inglaterra, Escócia e Irlanda) que tornou esse o sistema de organização política 

permanente até a atualidade. O rei Charles I e o parlamento inglês tiveram 

dificuldades de relacionamento desde sua coroação em 1625, mas as 

divergências entre eles aumentaram devido aos conflitos malsucedidos que a 

Inglaterra se envolveu com a França e com a Espanha, gerando altos custos 

para a Inglaterra.  

Por isso, o rei buscou equilibrar as contas estabelecendo taxações que o 

parlamento julgava serem arbitrárias por não terem sido previamente aprovadas 

por eles. Com tais divergências, Charles dissolveu o parlamento entre 1629 e 

1640, período que seus opositores nomearam de “ditadura dos onze anos”, e 

passou a governar através de decretos com o argumento de que reis eram 

indivíduos natos para liderar conforme a vontade do Deus cristão.  

 Na Inglaterra sob o domínio de Charles I não havia liberdade de expressão 

na Câmara dos Comuns, pois lhes foi negado o direito de peticionar contra o rei 

para que não houvesse influência da monarquia em seus julgamentos, o que não 

acontecia na Câmara dos Lordes. O reinado de Charles também negligenciou e 

oprimiu os escoceses (apesar de seu pai, James VI e I ter raízes escocesas) 

com o confisco de terras escocesas e com a imposição da liturgia com o Livro 

de Oração Comum61 em inglês da Igreja anglicana que, mesmo tendo sido 

 
60 BRITISH AND IRISH GOVERNMENTS. Joint declaration on peace: the downing street declaration, 

Wednesday 15 december 1993. CAIN web servisse, [s.d]. 
61 Livro litúrgico utilizado pela Igreja Anglicana em suas práticas e cultos religiosos desde os anos 1540, 
passando por revisões nos anos seguintes. 
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aprovada pelos bispos escoceses, encontrou resistência por parte dos 

escoceses presbiterianos.  

 Batalhas foram travadas entre escoceses presbiterianos e o exército do 

rei Charles pelo território escocês e os escoceses avançavam cada vez mais 

pelo fato de a Câmara dos Comuns e o rei Charles I não chegarem a um 

consenso a respeito da estratégia a ser utilizada contra os escoceses. Com isso, 

a Escócia avançou e invadiu a Inglaterra em 1640, obrigando o rei a convocar o 

parlamento. Numa tentativa conciliatória, o rei assinou o Ato Trienal (Triennial 

Act) para garantir que o parlamento se reunisse a cada três anos.  

No entanto, ainda haviam traços de imposições religiosas dos ingleses na 

Irlanda e na Escócia e, por isso, ambos apoiaram o parlamento inglês contra a 

tirania do rei Charles I. Por isso, é crucial notar que nesse momento histórico já 

existia um senso de que os ingleses se colocavam em posição de superioridade 

em relação aos escoceses e irlandeses, enaltecendo sua “grandeza” e sua 

identidade. Nesse sentido, a “assimilação das leis” se refere à imposição de 

normas inglesas nos territórios sob o domínio da Inglaterra, não respeitando os 

costumes locais. Essa desconsideração revela a visão de superioridade que os 

ingleses tinham com relação aos seus “dominados” e que usavam de força para 

impor suas visões de mundo, como por exemplo, na legislação. Esse senso de 

superioridade é comumente referido como Englishness.  

 As diferenças entre parlamento e a coroa ingleses perduraram até a 

Revolução Gloriosa em 1688, quando a monarquia absolutista foi extinta e os 

reinos da Escócia e da Inglaterra se uniram no reino da Grã-Bretanha. Sendo 

assim, as leis e a moeda escocesas foram mantidas e o parlamento escocês foi 

“extinto”, mas a rainha inglesa Anne admitiu parlamentares escoceses no 

parlamento inglês, transformando-o numa legislatura de um Estado dual. “A 

partir de então, haveria um Estado britânico, uma monarquia britânica, um 

parlamento britânico, um governo britânico, um império britânico, um exército 

britânico e uma comunidade de súditos britânicos.” (DAVIES, 1999, p. 524). 

Foi a partir daqui que os termos “britânico” (British) e Bretanha (Britain) 

passaram a ser utilizados, sendo o segundo um encurtamento de Grã-Bretanha 

(Great Britain). O uso dos termos relacionadas à Grã-Bretanha mostram maior 

ligação com o que se refere ao Estado e à geografia e não com o que se refere 

à comunidade: leis britânicas, instituições britânicas, ilhas britânicas ou 



71 
 

nacionalidade britânica, diferente de poesia inglesa, paisagens galesas, revista 

norte-irlandesa, filme escocês, banda inglesa, seleção de futebol galesa, ator 

norte-irlandês, entre outros. O termo britânico é mais comumente utilizado por 

estrangeiros e raramente para que eles próprios se refiram às suas vidas em 

sociedade e em cultura. Nesse sentido, o termo Britishness (“britanidade”) se 

refere à identificação que indivíduos têm com o que é “britânico” (modos de vida, 

hábitos e visões de mundo). No entanto, se os indivíduos dos diferentes países 

do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do norte), se 

identificam mais como seus respectivos países, Britishness passa a ser utilizado 

para se referir a um Estado como um todo, incluindo sua bandeira, a geografia, 

a moeda e o governo encabeçado pela família real62. Não à toa que a 

nomenclatura “britânico” se tornou mais utilizado no período entre as grandes 

guerras (1914-1919 e 1939-1945) para se referir ao exército estatal.  

O termo Englishness63, no entanto, remete à Inglaterra (England) e ao 

“inglês” (English). Kumar (2003) explica que a maioria dos ingleses, escoceses 

e galeses não se veem como “britânicos” (British), mas de acordo com a 

identidade do país em que nasceram, respectivamente; os norte-irlandeses, por 

outro lado, se identificam como britânicos, principalmente os protestantes de 

Ulster (p. 6) por conta do histórico de união com a Grã-Bretanha durante o 

processo de separação das Irlandas.  

Devido ao papel hegemônico dos ingleses na história do Reino Unido, o 

uso da palavra “Inglaterra” (England) foi atribuído, inclusive em dicionários 

renomados no Reino Unido, aos territórios da Inglaterra e do País de Gales, ao 

próprio Reino Unido e ao próprio império britânico, porém não incluindo a 

Escócia em seus significados por conta de suas históricas diferenciações. A 

Inglaterra sempre foi o país mais populoso do Reino Unido, porém esses 

“holofotes” não lhe são atribuídos por esse motivo. E nem tanto pelo fato de seu 

papel hegemônico na anexação dos países que atualmente foram o Reino Unido. 

As atenções se voltam ao poderio da Inglaterra por suas políticas imperiais de 

 
62 ETHNOS RESEARCH AND CONSULTANCY. Citizenship and Belonging: What is britishness?. 

London: Commission for racial equality, 2005. 

63 Uma tradução apropriada para o termo seria “inglesianismo” por se referir aos ingleses. 
Alguns tradutores podem vir a traduzir o termo como anglocentrismo, mas esse passaria a se 
referir aos povos anglos, cuja localização inicial era no atual território da Alemanha e se 
espalharam pelas ilhas britânicas após a queda do império romano.  
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colonização, responsável por “levar a civilização e a modernidade” a seus 

dominados, porém enfatizando a desigualdade e a exploração nessas relações. 

Portanto, Britishness se refere mais aos elementos do Reino Unido enquanto 

Estado soberano, à sua geografia e aos padrões e normativas estatais, ao passo 

que Englishness se refere aos modos de vida e à sociedade, mas que também 

está intimamente relacionado ao poderio imperial, cuja principal estratégia era a 

dominação através do uso da força e da exploração.  

De acordo com Kumar (2003), a palavra England traz consigo um apelo 

ao nacional, uma emoção que relaciona aos processos históricos e sociais para 

a formação do Reino Unido, expressados especialmente pela poesia inglesa da 

época do romantismo. Para o autor, a palavra Britain não tem esse mesmo apelo 

e é à Inglaterra que se remete essa ideia de poder: “Não é surpreendente que a 

Inglaterra se tornou, e continua para muitas pessoas em casa e no exterior, uma 

expressão de sinédoque não apenas para a ilha da Bretanha, mas por todo o 

arquipélago” (KUMAR, 2003, p. 7).  

Apesar disso, a campanha a favor do Brexit frequentemente se referia ao 

Reino Unido (UK – United Kingdom) ou à Grã Bretanha (Great Britain). Por que 

esse sentimento de aversão aos “outros” se alinha mais com o Englishness do 

que com o Britishness? A resposta está na própria formação do Reino Unido: é 

à Inglaterra que se referem quando se trata de dominação e de poder justamente 

pelo seu papel hegemônico na formação do Reino Unido. Ainda que seja uma 

mentalidade “inglesa”, o nacionalismo é britânico, uma vez que frequentemente 

a campanha pela saída se referia a toda a ilha, já que o plebiscito é um assunto 

referente a uma decisão estatal: é o Estado do Reino Unido quem sai da UE, 

não apenas os países que os formam. Inclusive, a decisão pela saída incitou 

movimentos separatistas na Escócia pelo fato de a maioria dos escoceses terem 

escolhido permanecer no bloco europeu.  

As diferenciações entre galeses, escoceses, ingleses e norte-irlandeses 

existem e são legítimas. No entanto, essas passam a ter menor relevância 

quando um elemento externo ao Reino Unido se aproxima, então a identificação 

com o “britânico” se torna mais intensa. Por esse motivo também o nacionalismo 

da campanha a favor do Brexit é “britânico” e não “inglês”: são os cidadãos do 

Reino Unido sentindo uma diferenciação com o que é “europeu”. E europeu aqui 

não se coloca as diferenciações internas entre o bloco, como alemães, 
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poloneses e/ou gregos, mas com o que se relaciona com “europeu” na 

construção dessa identidade.  

 Sendo assim, a campanha a favor do Brexit clama por um Estado 

autônomo e independente frente à UE, porém evocando a mentalidade do 

conceito de Englishness, evocando aos mecanismos históricos e simbólicos do 

imperialismo inglês.  

 

3.2. Nacionalismo e imperialismo britânicos  

A música Viva la vida (2008) da banda inglesa Coldplay tem um trecho 

que retrata de maneira bem sútil a queda da monarquia francesa em meio à 

revolução em 1789: “Um minuto eu detinha a chave / Depois as paredes se 

fechavam em mim / E percebi que meu castelo estava erguido / Sobre pilares de 

sal e pilares de areia” (tradução livre). A revolução francesa trouxe consigo 

mudanças políticas e sociais não só na França, mas em grande parte da Europa 

e da América do Norte. A queda da monarquia foi a mais simbólica, mas 

verificou-se também que o movimento popular tinha mais força do que o próprio 

rei absolutista, ou seja, as próprias diretrizes absolutistas do rei o levaram à sua 

derrocada. Por isso, a metáfora de que os castelos (símbolo monárquico) 

estavam construídos sobre pilares frágeis, feitos de sal e de areia.  

Após a queda da monarquia, fez-se necessário criar uma república na 

França, obedecendo o lema de “liberdade, igualdade e fraternidade”, mas as 

disparidades social e econômica sociais se faziam presentes e latentes na 

Europa mesmo quase um século depois da revolução francesa. Um denso ar de 

frustração pairava sob a Europa: as reivindicações das massas populares que 

fizeram frente à monarquia absolutista não foram efetivamente alcançadas como 

se almejava, gerando um sentimento de negação da realidade, saudosismo, 

cólera e sentimentalismo, nomeado de “romantismo” nas artes, compondo, mais 

tarde, o fenômeno do nacionalismo no âmbito da política.  

O nacionalismo pode ser visto como fenômeno político e ideológico, mas 

também como cultural, simbólico e sentimental. Trata-se de um fenômeno 

moderno de forte apelo emocional à pátria e de uma crença compartilhada nos 

ideais e símbolos da nação capazes de produzir engajamentos variados de 

diferentes classes sociais. O nacionalismo historicamente tem difundido, em 
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seus contextos específicos, ideias e sentimentos relacionados à superioridade 

de um grupo de pessoas sobre outras com base em suas origens étnicas e 

culturais (a nacionalidade), o que tem sido, inclusive, motivos de muitos conflitos 

bélicos nos dois últimos séculos. O nacionalismo pressupõe, portanto, uma 

compreensão do conceito de nação.  

A nação pode ser definida, conforme Anderson (1998), como uma 

comunidade imaginada, soberana e delimitada territorialmente. Nesse processo 

de imaginação nacional, grupos geralmente enxergam a si mesmos como 

excepcionais e singulares, dadas suas vivências particulares ao longo do tempo 

e em determinados espaços, produzindo uma espécie de “solidariedade” e 

“camaradagem” entre compatriotas, mesmo que estes sejam desconhecidos uns 

dos outros. A ideia de soberania nacional se vincula ao conceito de Estado 

soberano. Neste segundo termo da definição, Anderson está pensando 

especialmente o conceito de Estado-nação. Por último, a nação é imaginada 

ocupando somente um determinado espaço terrestre e posicionada em relação 

às fronteiras de outras nações.  

Já para Anthony Smith (2001), a nação se constitui em uma “comunidade 

humana específica que ocupa uma pátria e possui mitos comuns e uma história 

compartilhada, uma cultura pública comum, uma só economia e direitos e 

deveres comuns a todos os seus membros” (SMITH, 2001, p. 26). Tal definição 

soa como um grupo de indivíduos que se solidarizam uns com os outros por 

identificarem pontos e traços culturais em comum baseados no passado e nos 

modos de vida. 

A formação das nações e o fenômeno do nacionalismo ganhou força no 

fim do século XVIII e XIX, quando os Estados europeus passam a delimitar suas 

fronteiras nacionais devido a guerras e conflitos bélicos entre si. Estes Estados 

tinham que afirmar seus territórios, suas instituições, suas leis e economias 

nacionais, mas também suas identidades e culturas nacionais por meio de obras 

literárias e artísticas que enalteciam o “nacional”, justamente o período do 

romantismo atiçando as memórias de lutas históricas das nações. 

A construção do nacionalismo passa pela unificação de línguas nacionais, 

pois à medida que as dinastias entravam em declínio, era necessário codificar o 

pensamento nacional num sistema único para veicular o espírito nacional. Por 

isso, Anderson afirma que o “capitalismo editorial” foi fundamental no processo 
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de consolidação de nações a partir da relação entre uma nova tecnologia de 

reprodução em massa (a imprensa), um novo sistema econômico em ascensão 

(o capitalismo) e a “fatalidade” da diversidade cultural (as línguas “nacionais”). 

Com a própria reprodução do jornal em grande quantidade, passa a ser possível 

disseminar a língua, o tempo cronológico, linear e simultâneo das notícias, mas 

também os símbolos nacionais entre os membros da nação, como a figura de 

um herói nacional e obras de literatura que exaltam o poder da “nossa terra” e 

dos “nossos gloriosos ancestrais”.  

O jornal impresso se transformou em uma ferramenta mercadológica e 

simbólica que vendia conteúdos interessantes ao público leitor, contando com 

literatura romântica de heróis nacionais que reelaboram mitos antigos 

relacionados à formação dos países e nações, assim como romances literários. 

O leitor, assim, absorve esses conteúdos nacionais e contribui para a 

sobrevivência e fortalecimento deles de maneira a fazer parte da construção da 

identidade nacional (ANDERSON, 2013, p. 67-68). É por essa razão que 

Anderson explica que a base do nacionalismo não é o sangue, mas a língua 

através do “capitalismo editorial”. As línguas impressas são o embrião do 

nacionalismo, pois esse é o código comum que as populações conseguiam se 

comunicar e se entender: 

O capitalismo editorial passa a montar línguas impressas usando 
elementos gramaticais dos vernáculos falados pelas populações de 
cada Estado nacional para que o jornal se disseminasse no mercado. 
Esse movimento fez com que fosse criado um campo unificado para 
que as populações se entendessem através da língua impressa. 
(ANDERSON, 2013, p. 79-80) 

 

Inicialmente os leitores eram parte das classes altas da sociedade, 

inclusive na Grã-Bretanha. O nacionalismo também se alicerça na nobreza e nas 

classes dominantes europeias. Ao longo dos séculos 18 e 19, as classes médias 

burocráticas avançam, aumentando as taxas de alfabetização juntamente com o 

comércio, a indústria, as comunicações e os aparelhos estatais. À medida que 

as populações se identificam com esses códigos nacionais, situa-se o que 

Anderson denomina de “nacionalismo oficial”: a fusão entre a nação e o império 

dinástico, como no próprio caso do Reino Unido. O nacionalismo oficial se torna 

um mecanismo de política que emana do Estado e serve aos seus interesses. 
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Por isso, é uma ferramenta “consciente e auto defensiva, intimamente ligada a 

preservação dos interesses dinásticos imperiais” (ANDERSON, 2013, p. 221).  

A Europa é um continente cuja formação se baseia em guerras e conflitos 

bélicos. Durante a formação dos Estados nacionais, os interesses das dinastias 

imperiais europeias se relacionavam ao aumento de poder através da expansão 

territorial e da manutenção da segurança e da ordem dentro de suas próprias 

fronteiras nacionais. Anderson, nesse sentido, relembra que as grandes nações 

eram as “conquistadoras mundiais” (ANDERSON, 2013, p. 146). Essas 

conquistas se davam por meio da força, do poderio bélico e do racismo aliado 

ao estudo acadêmico das ciências biológicas para justificar a dominação de 

brancos sob não-brancos. Giddens (2012) explica que:  

As teorias sobre raça surgiram no final do século XVIII e no começo do 
século XIX, e eram usadas para justificar a nova ordem social, à 
medida que a Inglaterra e outras nações europeias se tornavam 
potências imperiais, que controlavam territórios e populações de 
súditos. O conde Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), às vezes 
considerado o pai do racismo moderno, propôs a existência de apenas 
três raças: branca (caucasiana), negra (negroide) e amarela 
(mongoloide). Segundo de Gobineau, a raça branca possui 
inteligência, moralidade e força de vontade superiores, e essas 
qualidades hereditárias que fundamentam a disseminação ocidental ao 
redor do mundo. Os negros, em comparação, são os menos capazes, 
marcados uma natureza animal, falta de moralidade e instabilidade 
emocional. As ideias de Gobineau e outros proponentes do racismo 
científico influenciaram Adolf Hitler, que as transformou na ideologia do 
partido alemão e de outros grupos que defendem a supremacia branca, 
como a Ku-Klux-Klan nos Estados Unidos. (GIDDENS, 2012, p. 451) 

 

A própria partilha da África durante o Congresso de Berlim em 1885 trazia 

a justificativa de dominação dos povos da África com base na cor da pele dos 

colonizados e na própria origem europeia do colonizador sob a égide de levar 

civilização para povos considerados bárbaros.  

É a partir da exploração de colônias que o Reino Unido (o império 

britânico) se industrializa significantemente durante o século XIX, sendo 

frequentemente nomeado de “berço da Revolução Industrial” e considerado o 

grande centro para o desenvolvimento do capitalismo. Poderia afirmar-se que a 

Revolução Industrial teve dois motores: o a vapor e o sangue de colônias não 

brancas. 

Durante a segunda metade do século XIX, a Inglaterra vivia um período 

efervescente de novas ideias entrelaçado com o desenvolvimento do capitalismo 

industrial, porém sua economia era dependente de dominação externa por conta 
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de políticas externas e econômicas voltadas à manutenção do status de 

imperialismo.  

 Para Hobsbawm (2011), o termo “imperialismo” surgiu na segunda 

metade do século XIX na Grã-Bretanha. A palavra tem origem latina e significa 

“poder supremo”. Não por acaso que o termo foi inserido na Grã-Bretanha: essa 

foi a época que os governantes se auto intitulavam “imperadores” (HOBSBAWM, 

2011, p. 97) pois o objetivo era consolidar suas zonas de influência através de 

políticas expansionistas e de colonização, expulsando e aniquilando os povos 

nativos a fim de explorar matérias-primas locais e lucrar com a produção 

industrializada de manufaturados.  

Entre os anos de 1880 e 1914 (data do estopim da primeira grande 

guerra), parte do mundo era governada direta ou indiretamente pelas potências 

hegemônicas: EUA, França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Japão e Reino 

Unido. O caso particular das colônias britânicas é sumarizado por Hobsbawm no 

seguinte parágrafo:  

O motivo estratégico para a colonização era evidentemente mais forte 
na Grã-Bretanha, que tinha colônias de há muito estabelecidas em 
locais cruciais para o controle do acesso a várias regiões terrestres e 
marítimas, consideradas como vitais para os interesses mundiais 
comerciais e marítimos britânicos ou que, com o surgimento do navio 
a vapor, podiam funcionar como postos de abastecimento de carvão. 
(Gibraltar e Malta são antigos exemplos das primeiras, Bermudas e 
Aden vieram a ser exemplos úteis das segundas.) Sem esquecer o 
significado simbólico ou real que tem para os ladrões obter uma parcela 
apropriada do produto da pilhagem. Uma vez que as potências rivais 
começaram a recortar o mapa da África ou da Oceania, cada uma 
delas tentou, naturalmente, evitar que uma porção excessiva (ou uma 
parcela particularmente atraente) fosse para outras mãos. Uma vez 
que o status de grande potência se associou, assim, à sua bandeira 
tremulando em alguma praia bordada de palmeiras (ou, mais 
provavelmente, em áreas cobertas de arbustos secos), a aquisição de 
colônias se tornou um símbolo de status em si, independente de seu 
valor. (HOBSBAWM, 2011, p. 113-114) 

 

O expansionismo dos impérios buscava o aumento de mercados por meio 

do trabalho forçado e escravo, pois foi nesse período que a economia mundial 

iniciou seu processo de globalização, porém objetivando a construção de 

monopólios no chamado “terceiro mundo” (países subdesenvolvidos e 

colonizados). No entanto, o Reino Unido também constituía sua estratégia no 

domínio de passagem geopoliticamente estratégicas, como Gibraltar, as 

Malvinas e a própria Índia.  
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Aumentar sua zona de influência em outras regiões fazia com que o status 

estatal se fizesse mais dominante tanto na balança internacional de poder (frente 

aos demais Estados), levando o sentimento de vitória e notoriedade às 

populações ao conquistar “povos de pele escura”. Isso trazia mais credibilidade 

ao governo no que tange aos descontentamentos internos. A chamada 

“Revolução Industrial”, famosa por desenvolver o capitalismo, trouxe 

crescimento econômico à Grã-Bretanha ao mesmo tempo que aumentou as 

disparidades econômicas e sociais entre os proletariados e os detentores de 

meios de produção.  

O imperialismo, no entanto, traz lucros e desenvolvimento apenas para 

“os grandes” (LENIN, 2011, p. 133), porém por meio do massacre dos outros, e 

o argumento principal para as práticas de violência e de dominação estava 

relacionado a um dos fatores que não se pode mudar: a cor da pele. Para Lênin, 

o imperialismo tem cinco características principais contando com a anexação 

territorial: concentração de capital; oligarquia financeira; exportação de capitais; 

associação de capitalistas, repartindo o mundo entre si. (LENIN, 2011, p. 217-

218) Para essa pesquisa, no entanto, cabe apenas discutir o imperialismo em 

seu sentido de dominação racial e etnocêntrica.   

A colonização e a exploração de “pessoas de pele escura” foram uma das 

principais bases para a mentalidade imperial, pois gerou um sentimento de 

superioridade e de supremacia que relaciona as capacidades intelectuais com a 

cor da pele. E esse pensamento teve apoio, à época, de pesquisadores e 

cientistas que afirmavam que o branco era biologicamente superior aos não-

brancos, o que era suficiente para validar o discurso de que seria necessário 

“levar a civilização” a esses povos. Não à toa que os sindicatos britânicos do 

setor de algodão insistiram em não levar a industrialização para a Índia, apenas 

para a Austrália e para a Califórnia, regiões historicamente constituídas por 

emigrantes europeus.  

O Reino Unido não detinha poder apenas em países colonizados, mas 

mantinha relações de dependência com países da América Latina, com o 

Canadá e com a Austrália pelo meio da exportação de capital. A Estação da Luz 

no centro de São Paulo, por exemplo, é uma obra britânica para incentivar a 

exportação do café produzido em São Paulo a ser transportado ao porto de 

Santos. A ferrovia, inclusive, foi projetada pelo engenheiro escocês James 
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Brunlees e foi mantida sob a administração do Reino Unido até 1946, quando 

estado de São Paulo passou a mantê-la.64  

Com o fim da segunda grande guerra, a base industrial do Reino Unido 

se enfraqueceu e o setor financeiro veio a baixo, uma vez que este se fundava 

em investimento estrangeiro e as maiores economias estavam devastadas após 

o conflito bélico. Grande parte da prosperidade do Reino Unido após os anos 

1970 se alicerçou no sucesso britânico em manter suas colônias até então e que 

a partir daí o imperialismo britânico começou a se basear em controle financeiro 

do mercado internacional (NAIRN, 1981, p. 21), porém com nuances 

conservadoras que perduram até os dias atuais e repercutiram na campanha a 

favor da saída do Reino Unido da UE. Apesar de não manter mais colônias, os 

modos de vida e a mentalidade coloniais continuam presentes na sociedade e 

na economia britânicas.  

O império britânico teve seu colapso nos anos 1970 com os processos de 

descolonização e com o choque do petróleo, pois o império dependia de relações 

externas de dominação de suas colônias. O colapso também tem relação com o 

fato de que as potências “vencedoras” da segunda grande guerra, URSS e EUA, 

vinham solidificando suas economias a partir de industrialização de base, 

enquanto o foco do Reino Unido era o acúmulo de capital através da exploração 

colonial e do poderio marítimo que tinha até 1945.  

O nacionalismo britânico contemporâneo guarda marcas com este 

passado de formação do Reino Unido e do lugar hegemônico da Inglaterra na 

expansão e domínio colonial. Esse nacionalismo, como mencionado 

anteriormente, é britânico por abranger os povos do Reino Unido, porém sua 

base é a identidade denominada Englishness por remeter ao poderio inglês da 

época em que o Reino Unido se denominava como império, cujo papel 

hegemônico era da Inglaterra. Trata-se de um nacionalismo bastante veiculado 

à simbologia e status do Estado britânico, ao imaginário de antiga potência 

imperial como prestígio internacional e ao sentimento de unidade e identidade 

britânica em oposição à alteridade continental europeia e aos vistos como não 

britânicos.  Este nacionalismo ganha força no contexto da   campanha do Brexit 

 
64 SÃO PAULO ANTIGA. A importância dos ingleses para o desenvolvimento de São Paulo. 
São Paulo Antiga, 11 fev. 2010. Disponível em: https://saopauloantiga.com.br/a-importancia-
dos-ingleses-para-o-desenvolvimento-de-sao-paulo/. Acesso em: 13 fev. 2021. 
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no Reino Unido em 2016, especialmente nos setores mais conservadores da 

sociedade cuja a percepção era a de que os britânicos deveriam retomar o poder 

que a UE lhes tirou.   

Os slogans disseminados durante a campanha a favor do Brexit, como I 

want my country back (eu quero meu país de volta), Make Britain Great again 

(Torne a Grã Bretanha grande novamente) e Take back control (Retome o 

controle) demonstram uma insatisfação para com a atual conjuntura de crise 

social vivenciada no Reino Unido, argumentando que a soberania lhes foi tirada 

pela UE e que isso lhes custou perdas econômicas e políticas (no que tange à 

sua atuação autônoma no sistema internacional). Nessa concepção, retomar a 

soberania perdida  poderia lhes garantir o status semelhante ao da época em 

que o Reino Unido era força ascendente e dominadora. 

A percepção de que a UE ultrapassa os limites de soberania nacional do Reino 

Unido incita comportamentos e visões etnocêntricas. Pode, inclusive, conter 

conotações, em determinados discursos, de que os britânicos são superiores 

aos europeus por conta de sua nacionalidade. Ou seja, essa superioridade pode 

ser vista como uma característica “nata”, mas que tem forte ligação com o 

passado “imperial” do Reino Unido, em que a política externa era comandada 

pela Inglaterra. 

O alicerce desse novo nacionalismo no Reino Unido é a diferenciação 

daqueles que não se enquadram na identidade britânica, pois representam 

ameaças à ordem pública e à existência da identidade nacional, levando em 

conta a cor da pele, os modos de vida e a origem dos considerados “estranhos”. 

Por isso, o nacionalismo no Reino Unido se caracteriza por etnia e não apenas 

por racismo, como Smith (1979) explica a diferenciação desses conceitos:  

Mesmo onde a pureza étnica era procurada dentro dos limites dos 
novos estados, o novo nacionalismo dificilmente poderia se dar ao luxo 
de atitudes etnocêntricas mais antigas quando se tratava de um mundo 
de nações e superpotências. A solução, portanto, para a busca 
nacional era fortalecer a base cultural da comunidade, abandonando 
as antigas ideias de centralidade e superioridade. Em contraste, o 
racismo se desenvolveu a partir do etnocentrismo na direção oposta. 
Enfatizou as ideias de centralidade, retidão de grupo e superioridade, 
mas abandonou a base cultural do preconceito etnocêntrico. Em vez 
disso, elevou para o primeiro lugar os preconceitos físicos bastante 
secundários do etnocentrismo, e onde antes que tais preconceitos 
fossem aleatórios e efêmeros, o racismo agora lhes dá uma base 
consistente e teórica. Além disso, não é mais apenas a aparência 
externa de tribos estrangeiras que evocam epítetos de opróbrio; o 
racismo acredita que traços externos espelham os tipos internos de 
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"sangue", que por sua vez carregam os instintos e as energias vitais 
da raça. (SMITH, 1979, p. 92)  

 

Em outras palavras, o conceito de nacionalismo étnico de Anthony Smith 

considera a cor da pele como fator secundário de identificação, priorizando a 

etnia, ou seja, a língua, o passado, os modos de vida e os laços culturais que 

teoricamente unem o povo. Dessa forma, valida-se a exclusão de determinados 

grupos de indivíduos dividindo-os de acordo com suas características e criando 

um sistema de estratificação social em que uns são superiores a outros, assim 

como são passíveis de serem dominados, seguindo a lógica de império colonial.  

No caso do Reino Unido, o nacionalismo se baseia em segregação e a 

um retorno ao passado, com base em mitos que realçam a opulência britânica 

presente na época em que o Estado era um império. Sendo assim, o 

nacionalismo britânico, acionado durante a campanha pelo Brexit, se caracteriza 

como regressivo (e não progressivo), entusiasmado por sentimentos que 

encorajam ações direcionadas à violência, aos preconceitos e à xenofobia como 

forma de dominação sob aqueles que são considerados “diferentes” ou “fora do 

padrão” do que é enquadrado na identidade britânica. O próprio plano de 

governo do Partido Conservador lançado em 2015 enaltece a identidade 

nacional britânica através do princípio da união ao mencionar: “Inglaterra, 

Escócia, [País de] Gales e Irlanda do Norte – a nossa é a maior união das nações 

que o mundo já viu. Junto fizemos muito e podemos fazer muito mais” (The 

Conservative Party Manifesto, 2015, p. 69).  

Nota-se que o nacionalismo evocado na campanha a favor da saída do 

Reino Unido da U.E em 2016 não era centrado na defesa de uma língua 

nacional, mas se baseou em narrativas que remetem ao passado imperial e ao 

status britânico como potência hegemônica, assim como evocou dispositivos 

raciais em relação aos imigrantes indesejados. Defender uma espécie de retorno 

de um status político “imperial” sem condenar as violências do colonialismo 

parece que  há sempre o risco do Reino Unido manter e continuar criando 

políticas públicas racistas, xenófobas e excludentes a não britânicos.  
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CAPÍTULO 4: A (NÃO) ADESÃO DO REINO UNIDO À UE 

A área do estudo das Relações Internacionais é datada em 1917, no meio 

da Primeira Grande Guerra (1914-1918), quando o primeiro departamento da 

disciplina de Relações Internacionais foi instituído em Aberystwyth (Escócia) a 

partir da seguinte inquietação: por que os Estados entram em guerra e como 

evitá-la?  

Dessa inquietação, acadêmicos concentrados no norte global 

desenvolveram diversos estudos e teorias para explicar os motivos de conflitos 

bélicos e como evitar a repetição deles para que a humanidade não sofresse de 

suas consequências, não apenas em relação à sobrevivência, mas também às 

consequências sociais, econômicas, políticas e culturais. As duas principais 

correntes teóricas das Relações Internacionais foram denominadas de realismo 

e liberalismo (ou idealismo, como os teóricos realistas os apelidaram).  

O realismo explica que a guerra é um movimento intrínseco do espaço 

internacional, pois o comportamento egoísta65 dos Estados não permite que haja 

uma instituição soberana maior que eles próprios para regulamentar suas 

relações, tornando o sistema internacional “anárquico”. Por isso, a corrente 

realista afirma que a guerra é intrínseca ao sistema internacional e, assim, 

conflitos ocorrerão de tempos em tempos e os Estados (atores principais do 

sistema internacional, de acordo com o realismo) devem estar preparados para 

isso. Nesse sentido, os Estados vivem o “dilema de segurança”: priorizam sua 

própria segurança e sua sobrevivência através do aumento de sua força militar 

e de alianças com outros Estados, o que aumenta a possibilidade de conflitos. 

Dessa forma, o objetivo de priorizar a segurança e a sobrevivência se dão para 

defender os interesses nacionais dos Estados individualmente. 

O liberalismo, por outro lado, defende que os Estados entram em guerra 

por falta de cooperação econômica entre eles, pois os laços comerciais 

fortalecem as interações entre os Estados a ponto de impedir que conflitos 

mútuos possam vir a ocorrer. Com isso, o liberalismo nas Relações 

Internacionais ganhou força no período entre guerras, quando se instaurou a paz 

entre as grandes potências e as medidas de cooperação aumentaram, 

 
65 Egoísmo aqui se refere ao comportamento de sobrevivência e à lógica associada a Maquiavel de que 
“os fins justificam os meios” (nota da autora). 
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principalmente com a constituição da Liga das Nações em 1919, cujo objetivo 

era que as potências vencedoras da Primeira Grande Guerra estabelecessem 

laços comerciais para assegurar a paz. 

Com o advento da Segunda Grande Guerra (1939-45), a teoria liberal 

perdeu sua influência porque, apesar de as potências vencedoras da Primeira 

Grande Guerra estarem em cooperação, a Alemanha foi deixada de lado e se 

fortaleceu belicamente, insurgindo com o nazismo e causando uma nova guerra 

no sistema internacional. Dessa forma, a premissa principal do realismo foi 

confirmada: a guerra foi vista como inerente ao sistema internacional.  

Após 1945, teóricos passaram a estudar pontos normativos da teoria 

liberal a fim de entender de que maneira os laços comerciais poderiam evitar 

novos conflitos e, grosso modo, chegou-se à conclusão que o estado de anarquia 

defendido pelos realistas de fato existia, mas o que minimizava seus efeitos não 

era apenas o comércio, mas a cooperação no geral, inclusive através de 

instituições. Após a Segunda Grande Guerra, muitas organizações 

internacionais foram estabelecidas, como a ONU (Organização das Nações 

Unidas), a OTAN (Organização do Tratado Atlântico Norte – aliança militar entre 

países do norte global) e a própria CECA (Comunidade Econômica do Carvão e 

do Aço, que mais tarde se tornaria a UE). Essas reformulações nomearam a 

teoria como “teoria do neoliberalismo das Relações Internacionais”.  

Frente a isso, o realismo também passou por reformulações e foi 

nomeado de “teoria neorrealista das Relações Internacionais”. Assim, houve a 

concordância de que instituições podem, de fato, diminuir os efeitos da anarquia 

no sistema, porém os Estados continuam a se comportar de maneira egoísta 

devido à natureza anárquica do sistema internacional. No mais, segundo os 

neorrealistas, as ações e diretrizes das instituições são influenciadas pelos 

Estados mais influentes (“poderosos”) que fazem parte delas.  

A queda do muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1991 fizeram a comunidade 

internacional perceber que havia questões além do conflito ideológico entre 

“capitalismo” e “socialismo”. Muitas dessas pautas estavam relacionadas à 

identidade e à sua construção através do tempo histórico e da formação social 
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de comunidades, sejam elas nacionais ou não. Além disso, percebeu-se que o 

sistema internacional não é formado apenas de Estados e de organizações 

governamentais, mas também de outros agentes, como organizações não 

governamentais (ONG’s), indivíduos e a própria sociedade civil.  

Por isso, os acadêmicos e estudiosos da disciplina de Relações 

Internacionais passaram a se concentrar no estudo de conflitos, não apenas 

bélicos, a partir da perspectiva das implicações com base em questões 

relacionadas aos novos agentes, assim como na identidade e seus conflitos e/ou 

encontros (encounters, em inglês). O intuito desses novos estudos eram, 

basicamente, promover os direitos humanos a partir de mecanismos do direito 

internacional (STUART, 2002, p. 21). Importante notar que as novas teorias das 

Relações Internacionais, como a teoria crítica, a teoria feminista e o pós-

modernismo, sofreram fortes influências das Ciências Sociais, com autores 

como Jürgen Habermas, Anthony Giddens, Michel Foucault e Simone de 

Beauvoir. 

Uma das correntes teóricas que ganhou força após 1991 foi a corrente do 

construtivismo nas Relações Internacionais, cujo acadêmico mais influente é 

Alexander Wendt. Este autor reflete sobre o fato da anarquia não ser intrínseca 

ao sistema, pois para ele isso é uma “verdade tomada como certa”, o que abre 

precedentes para que Estados ataquem uns aos outros sob o álibi da 

sobrevivência: “normas de soberania são agora tomadas como certas, [de 

maneira] tão natural que é fácil ignorar a extensão em que eles são tanto 

pressupostos como por um artefato contínuo de prática” (WENDT, 1993, p. 413).  

Segundo Wendt, a anarquia é um produto do comportamento dos 

Estados, não de suas identidades e interesses (WENDT, 1993, p. 392). Nesse 

sentido, seu artigo nomeado “a anarquia é o que os Estados fazem dela” 

(Anarchy is what the states make of it66) denota que a anarquia é um 

comportamento construído, como a maioria dos preceitos sociais, ou seja, dos 

fenômenos que são “dados” e geralmente não são criticados e/ou 

problematizados.  

 
66 WENDT, Alexander. Anarchy is what States make of it: the social construction of power 
politics. Internacional Organization, v.46, n.2, p. 391-425, 1992. 
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Por essa razão, Wendt afirma que o poder tem posição central na 

construção social de processos e de identidades, pois os Estados assumem 

“papéis” de acordo com a distribuição de poder entre os agentes do sistema. Não 

à toa, diz-se que a identidade é “relacional”, ou seja, depende da maneira como 

os Estados se relacionam com os demais agentes, principalmente com outros 

Estados, para que suas identidades sejam construídas continuamente ao longo 

do tempo. Como o construtivismo pode alterar a estrutura de anarquia 

dependendo do que os Estados querem fazer dela (como explica o título), esses 

processos relacionais podem trazer mudanças nas identidades coletivas e, 

assim, modificar a estrutura anárquica. Além disso, Wendt afirma que é 

importante levar em consideração a premissa realista de que os Estados 

defendem seus interesses nacionais, mas antes disso, é crucial entender quais 

são os interesses nacionais dos Estados, pois não se limitam apenas a garantir 

sua sobrevivência no sistema anárquico.  

À vista disso, utilizar-se-á a teoria construtivista proposta por Alexander 

Wendt a fim de compreender nesse capítulo o comportamento do Reino Unido 

perante à Europa e, principalmente, à UE. Além disso, é importante analisar 

também o comportamento da dita “identidade imperial”, explicada no capítulo 

anterior, com relação ao projeto de construção de identidade comum europeia. 

Nota-se aqui, no entanto, que essa identidade se refere apenas e somente aos 

Estados membros do bloco europeu, não incluindo por exemplo a Turquia e a 

Ucrânia, cujos territórios se encontram no continente europeu, mas não fazem 

parte da UE.  

 

4.1. O parceiro estranho da UE  

A reforma protestante teve seu início na Europa em 1517 quando Martin 

Lutero publicou um conjunto de teses contestando o clero da igreja católica. Com 

caráter revolucionário, o catolicismo deixou de ser a única religião entre os reinos 

e impérios europeus no século XVI e XVII e, como consequência, o clero vinha 

reagindo de maneira agressiva a fim de manter seu status quo. O período 

denominado de “Guerra dos 30 anos” se refere a diversos conflitos ocorridos na 

Europa entre 1618 e 1648 por motivos religiosos, mas também por disputa de 

territórios a fim de angariar poder e a “Paz de Vestefália” (Peace of Westphalia) 
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foi o desfecho para esse período. A partir dos tratados da “paz de Vestfália”, 

autores das Relações Internacionais explicam que surgiram os conceitos de 

“soberania” e de “Estado nacional”, marcando o período de transição entre o 

feudalismo e era moderna, pois foi o momento em que os reis romperam sua 

aliança com o papado, dando fim à universalidade religiosa de uma “monarquia 

universal de Deus”:  

Na Europa Ocidental, o conflito potencial e, de tempos em tempos, real 
entre papa e imperador estabeleceu as condições para um eventual 
constitucionalismo e a separação de poderes que são a base da 
democracia moderna. Permitiu aos vários governantes feudais 
aumentar sua autonomia exigindo um preço de ambas as facções em 
conflito. Isso, por sua vez, levou a uma Europa fracionada - uma colcha 
de retalhos de ducados, condados, cidades e bispados. Embora em 
teoria todos os senhores feudais devessem lealdade ao imperador, na 
prática eles faziam o que queriam. Várias dinastias reivindicaram a 
coroa imperial e a autoridade central quase desapareceu. Os 
imperadores mantiveram a velha visão de governo universal sem 
qualquer possibilidade de realizá-la. Nas periferias da Europa, França, 
Grã-Bretanha e Espanha não aceitaram a autoridade do Sacro Império 
Romano, embora continuassem fazendo parte da igreja universal. 
(Kissinger, 1994, p. 57, tradução nossa)67 

 

Dessa forma, os imperadores monárquicos passaram a ter poder de 

decisão sobre seus territórios, configurando o conceito de soberania como “a 

autoridade que um governo possui sobre uma área com fronteiras bem definidas, 

dentro das quais detém o poder supremo” (GIDDENS, 2001, p. 425). Essa 

soberania na Europa se concretizava a partir da atuação do Estado-nação. 

Embora Estado e nação não tenham nascido juntos, é importante notar que eles 

passam a caminhar juntos à medida que se faz necessário concretizar quatro 

objetivos para garantir sua sobrevivência, especialmente frente às guerras que 

atravessam a história do continente europeu: “dominação territorial, controle 

administrativo, consolidação da identidade cultural coletiva e obtenção de 

legitimidade política por meio do aumento da participação democrática” 

(BENHABIB, 2004, p. 3). Inclusive, após a queda do muro de Berlim, comentava-

 
67 “In Western Europe, the potential and, from time to time, actual conflict between pope and 
emperor established the conditions for eventual constitutionalism and the separation of powers 
which are the basis of modern democracy. It enabled the various feudal rulers to enhance their 
autonomy by exacting a price from both contending factions. This, in turn, led to a fractionated 
Europe – a patchwork of duchies, counties, cities, and bishoprics. Though in theory all the 
feudal lords owed fealty to the emperor, in practice they did what they pleased. Various 
dynasties claimed the imperial crown, and central authority almost disappeared. The emperors 
maintained the old vision of universal rule without any possibility of not accept the authority of 
the Holy Roman Empire, though they remained part of the Universal Church.” 
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se muito sobre o fim do Estado-nação por conta da atuação de organizações 

internacionais e da sociedade civil, assim como pela própria questão da crise de 

identidade advinda das migrações internacionais. 

O evento da paz de Vestfália não trouxe só esses conceitos-chave à tona, 

como também colocou em prática a defesa do interesse nacional (raison d’état, 

em francês), que, para Kissinger, atualmente se relaciona à defesa da segurança 

nacional e da sobrevivência dos Estados (KISSINGER, 1994, p. 60). Os conflitos 

da guerra dos trinta anos foram considerados um dos mais mortificantes da 

história europeia e por isso a “lei do mais forte” começou a ser incorporada pelos 

governantes e, assim, a defesa do interesse nacional ou da garantia de 

sobrevivência dos Estados-nação fazia-se mais que crucial e seria necessário 

construir bons relacionamentos e alianças com os demais Estados para a 

manutenção de sua segurança e estabilidade. Por fim, a paz de Vestfália instituiu 

um equilíbrio entre a política externa dos Estados europeus que as Relações 

Internacionais nomearam de “balança de poder”. Nesse sentido, conflitos bélicos 

e guerras são causados por um desequilíbrio na distribuição de poder, pois, 

quando um Estado se sente ameaçado frente a outro, a probabilidade de 

conflitos ocorrerem é maior. Manter o equilíbrio de poder, ou a balança de poder, 

“reduz as oportunidades de usar a força; um senso de justiça compartilhado 

reduz o desejo de usar a força”. (p. 79) 

Não à toa que o interesse nacional se tornou um dos principais guias da 

política externa dos Estados europeus e que atualmente é um dos embates entre 

a UE e os Estados individuais, como no próprio Reino Unido. Em outras palavras, 

o Reino Unido ia na contramão da política externa dos Estados europeus: 

enquanto para a Europa a sobrevivência estava relacionada à expansão 

territorial pelo próprio continente, a Inglaterra estava mais preocupada em se 

defender de tal expansão territorial (KISSINGER, 1994, p. 70), principalmente 

porque a Revolução Gloriosa em 1688 encontrou um desentendimento com a 

França católica, uma vez que tal revolução tirou o rei James II (católico) do poder.  

Esse posicionamento defensivo da Inglaterra fez com que o continente 

europeu a percebesse como “balanceador” das relações entre os Estados 

europeus, mas os ingleses se percebiam muito mais como “isolacionistas” 

perante o continente, permanecendo assim em momentos em que a Europa se 

unia. Nesse sentido, manter-se isolado das interações europeias significava 
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defender o interesse nacional e a segurança da sociedade civil. Nos séculos XVII 

e XVIII, os dois principais partidos da Grã-Bretanha eram os Whigs e os Tories. 

Os Whigs, como explicado anteriormente, tinham sua origem nos cavaleiros 

escoceses presbiterianos que lutavam por tolerância religiosa e proteção dos 

indivíduos da opressão institucional, alinhando-se ao liberalismo.68 Ao passo que 

“Tory” foi um termo cunhado pelos irlandeses para designar os conservadores 

(o atual Partido Conservador), sugerindo políticos que se alinhavam ao direito ao 

trono do rei James após a Revolução Gloriosa.  

Nesse sentido, Kissinger explica que os Whigs defendiam que a Grã-Bretanha 

deveria se engajar apenas quando a balança estivesse ameaçada e o suficiente 

até a ameaça se for, pois percebiam que seu isolamento como ilha prevenia-a 

de ameaças (p. 72-73); os Tories, porém, aprovavam que a Grã-Bretanha tinha 

o objetivo de moldar a balança de poder, atuando de maneira a evitar ameaças 

a si própria em vez de aguardar passivamente a atuação do continente europeu. 

Após as Guerras Napoleônicas entre 1803 e 1815, os países da Europa central 

se uniram no Congresso de Viena a fim de redefinir as fronteiras europeias para 

manter a balança de poder de maneira a não gerar ou incitar mais conflitos 

bélicos entre os países. Kissinger tem uma interessante visão sobre a atuação 

da Grã-Bretanha frente ao Congresso de Viena que já demonstra seu isolamento 

perante as ações de cooperação entre a Europa:  

Os britânicos acreditavam que nenhuma garantia formal era 
necessária ou poderia contribuir com muitas análises de senso comum 
[para a balança de poder]. Os países da Europa Central, no entanto, 
vítimas de guerras por um século e meio, insistiam em garantias 
tangíveis. (KISSINGER, 1994, p. 82, tradução nossa).69 

 

Por isso, à medida que a Europa se aproximava e se reunia em ações 

para garantir a balança de poder através da cooperação, a Grã-Bretanha se 

afastava ao perceber que seus interesses nacionais não sofreriam ameaças 

devido ao seu posicionamento isolacionista.  

O argumento isolacionista é construído pelo jornal com base na 

autonomia comercial do Reino Unido frente à Europa.  Dessa forma, utilizam-se 

 
68 BRITANNICA. Whig and Tory: historical political party, England. Britannica, [s.d]. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/Whig-Party-England. Acesso em: 13 set. 2020. 
69 “The British believed no formal guarantee was either required or could add much 

commonsense analysis. The countries of Central Europe, however, victims of war for a century 
and a half, insisted on tangible assurances.”  
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da remissa de que os britânicos já têm cooperação comercial com a 

Commonwealth, organização na qual os britânicos são os mais influentes devido 

ao passado colonial e imperial, assim como constrói-se o pensamento de a 

cooperação com a UE é unilateral, ou seja, apenas esta tem ganhos ao passo 

que o Reino Unido se prejudica.  

Uma das questões que se apresentou como prejudicial ao Reino Unido foi 

o valor dos imóveis nos países que o constituem. À vista disso, a jornalista 

Camilla Tominey escreveu uma reportagem para o The Daily Express em 26 de 

junho de 2016 (três dias após o plebiscito) com o título “A economia da Grã-

Bretanha será mais forte após o Brexit” (26 de junho, jornal, p. 10), informando 

que os valores de hipoteca no Reino Unido poderiam baixar e porque os tributos 

destinados a Bruxelas seriam aplicados nos serviços britânicos. Essa 

reportagem conta com a opinião e análise de Digby Jones, ou Lord Jones, ex 

diretor da Confederação da Indústria Britânica e que já participou de 

conferências do UKIP como convidado para contribuir sobre a economia e os 

negócios do Reino Unido.  

Uma das falas de Lord Jones destacadas nessa reportagem é que a 

liberdade de estar fora da UE é como uma ostra: “O eleitorado britânico entregou 

uma ostra ao povo britânico, aos empresários britânicos e aos nossos amigos e 

parceiros em todo o mundo. Tirarmos a pérola dela depende de cada um de nós”. 

Há a ideia de que sair da UE não é uma decisão simples de ser tomada no início, 

mas que a sobrevivência da identidade britânica depende disso, pois a pérola, 

ou a premiação, é certa. Percebe-se, à vista disso, que a pauta de se aproximar 

das ações de cooperação do continente europeu é uma pauta antiga e presente 

na mentalidade dos britânicos.  

O Partido Whig perdeu sua influência no Reino Unido ao longo do tempo, 

apesar de continuar ativo, ao passo que o Partido Trabalhista (Labour Party). O 

Partido Conservador (Tories), no entanto, continua sendo um dos mais influentes 

na política britânica e teve atuação na campanha a favor do Brexit. Apesar da 

saída do Reino Unido da UE não ser uma pauta homogênea no interior dos 

partidos, Boris Johnson (prefeito de Londres à época e membro do Partido 

Conservador) foi um dos principais atores à frente da campanha pela saída.  
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4.2. Cooperação europeia x identidade britânica  

Após o fim da segunda grande guerra no cenário europeu, a economia 

europeia estava devastada devido aos conflitos bélicos ocorridos pelo 

continente. Nunca na história europeia um massacre havia dizimado tantas vidas 

como neste período, assim como nunca tanta tecnologia havia sido utilizada para 

aniquilar populações: na Europa 15 milhões de pessoas morreram em batalhas, 

deixando mais de 25 milhões de feridos, enquanto 45 milhões de civis 

morreram.70 

Para evitar novos conflitos e para estabelecer a paz, a primeira tentativa 

de fixar a cooperação entre os países europeus se deu em 1944 quando Bélgica, 

Holanda e Luxemburgo instituíram uma união aduaneira denominada Benelux e 

que entrou em vigor em 1948. Esses países instituíram uma união aduaneira por 

suas proximidades geográficas, suas similaridades em demandas econômicas e 

por posicionamentos parecidos durante as duas grandes guerras que atingiram 

principalmente o continente europeu71. 

Em seguida, na década de 1950, a Europa ocidental instituiu a 

Comunidade Econômica do Carvão e do Aço (CECA) através do Tratado de 

Paris (1951)  a fim de evitar um novo conflito bélico com tamanhas proporções 

da segunda grande guerra, como houve entre França e Alemanha, duas 

potências que faziam parte de alianças antagônicas que se enfrentaram durante 

tal guerra. Então, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Bélgica e Países 

Baixos se reuniram com o objetivo de manter a paz por meio da cooperação 

comercial e da negociação e de ações conjuntas para alcançar os seguintes 

objetivos mútuos: organizar a livre circulação de carvão e aço entre os países, 

garantir a supervisão de mercado e monitorar a conformidade das normas de 

competição e da transparência nos preços.  

O Reino Unido se manteve distante desse projeto inicial de unidade 

europeia porque percebia que essa união não lhe traria benefícios 

(GLENCROSS, 2016, p. 8), o que reforça que os britânicos se enxergavam como 

autossuficientes perante o continente europeu. Além disso, havia uma crença 

 
70 Research Starters: Worldwide Deaths in World War II. The National WWII Museum. Nova Orleans. 
Disponível em: <https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-
starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war>. Acesso em: 04 jun. 2019. 
71 THE BENELUX. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Disponível em: 
<https://gouvernement.lu/en/dossiers/2018/benelux.html#bloub-1>. Acesso em: 16 maio 2019. 
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forte de que os britânicos recuperariam mecanismos de poder e de dependência 

semelhantes aos da época do imperialismo através da Commonwealth, 

organização intergovernamental da qual o Reino Unido faz parte junto com 

Estados que foram colônias britânicas, onde obtinham o domínio econômico 

(NAIRN, 1981, p. 53).   

A cooperação entre esses seis Estados começou a se alastrar e em 1952 

foi fundada a Corte de Justiça Europeia, com sede em Luxemburgo, para 

assegurar as leis e suas aplicações. Mais tarde, em 1957, a CECA se tornou a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) através da celebração do Tratado de 

Roma, tendo o objetivo de aumentar a cooperação entre os países no contexto 

da Guerra Fria ao criar um mercado comum baseado na livre circulação de bens, 

serviços e capitais (a circulação de pessoas se tornaria livre nesses seis Estados 

em 1968). Nos dois anos seguintes, foram instituídos o Fundo Social Europeu e 

o Parlamento Europeu para manter o padrão de vida e para promover a 

representatividade dos cidadãos europeus, respectivamente dentro do bloco.  

A década de 1960 se iniciou na Europa com a fundação da Associação 

Europeia de Comércio Livre (EFTA, em inglês), uma organização 

intergovernamental em que Liechtenstein, Groenlândia, Noruega, Áustria, 

Dinamarca, Portugal, Suécia, Reino Unido e Suíça72 instituíram para promover o 

livre comércio e a integração econômica entre seus membros. Na década de 

1950, o Reino Unido enfrentava tanto o baixo crescimento econômico em 

comparação com seus vizinhos europeus, especialmente a Alemanha Ocidental 

com o crescimento em suas exportações, como o fato de que os países da 

Commonwealth estavam começando a buscar por outros mercados que não o 

Reino Unido (YOUNG, 1993, p. 58-59). A própria adesão do Reino Unido à EFTA 

foi emaranhada de ações diplomáticas, pois a opinião pública dos britânicos 

defendia que a Commonwealth entraria em derrocada se o Reino Unido aderisse 

à EFTA devido aos acordos de preferência comercial, mas o Primeiro Ministro 

britânico, Harold Macmillan (Partido Conservador), acreditava que o Reino Unido 

teria forte posição dentro do bloco europeu.  

 
72 Atualmente, apenas Groenlândia, Noruega e Liechtenstein fazem parte da Associação. – 
ABOUT EFTA. EFTA. Suíça, 2021. Disponível em: https://www.efta.int/about-efta/european-
free-trade-association . Acesso em: 09 de fev. 2021.  

https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
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O acordo foi selado entre os sete países e a EFTA entrou em vigor em 

1960, com o realce na preferência do Reino Unido em “acordos comerciais sem 

compromissos políticos ou integração econômica” (YOUNG, 1993, p. 68), 

conferindo a eles um “status especial de membro”. Ironicamente, os EUA 

enxergavam menos potencial na EFTA que na CEE justamente pela falta de 

integração econômica e política e o Reino Unido pagou o preço para convencer 

os estadunidenses sobre as vantagens de comercializar com a EFTA. Além 

disso, o Reino Unido ficou em desvantagem na Associação porque os países 

membros tinham menor população em comparação com os britânicos, o que 

trazia dificuldades do Reino Unido comercializar seus produtos em quantidade 

satisfatória em comparação com o número de produtos a serem importados. Por 

fim, o status especial do Reino Unido em manter-se a parte da integração 

econômica e política fez com que os outros seis países da Associação lhe 

dessem menos poder de voz nas discussões do bloco, o que trouxe insatisfação 

aos britânicos.  

Devido ao insucesso crescente na EFTA, o Reino Unido enviou uma 

proposta de adesão para entrar na CEE com o objetivo de manter suas relações 

próximas aos EUA (que enxergavam que a CEE tinha mais chance de sucesso). 

Dessa forma, o Reino Unido manteria a adesão na EFTA, entraria para a CEE e 

manteria o status de liderança na Commonwealth. Essa manobra política 

demonstra que o expansionismo britânico deixou de ser relacionado apenas ao 

domínio de territórios, e passou a ser intimamente ligado ao aumento de sua 

influência econômica. A aplicação do Reino Unido para aderir à CEE, no entanto, 

envolvia a requisição de adesão apenas aos tratados comerciais envolvendo 

carvão e aço na CEE e isso fez com que os seis países membros não aceitarem 

sua adesão por julgarem que era uma aproximação “fria” (YOUNG, 1993, p. 72).  

Uma segunda requisição para a entrada na CEE foi enviada nos anos de 

1966 e 1967, pois o Primeiro Ministro britânico Harold Wilson (Partido 

Trabalhista) havia estabelecido relações mais sólidas com a Commonwealth e 

com a EFTA. De acordo com Young (1993), a opinião pública sobre a adesão à 

CEE se caracterizada por um “consenso generalizado em apoio a tal medida dos 

principais partidos políticos, os principais jornais (exceto o The Daily Express), 

industriais e sindicatos” (p. 96). Esse trecho reforça que historicamente o Daily 

Express tem posicionamento de aversão às práticas de integração da Europa 
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por se identificarem como “exclusivos” em relação aos seus vizinhos. A segunda 

aplicação à CEE foi dificultada pelo governo francês, liderado pelo Primeiro 

Ministro Charles de Gaulle, devido ao seu temor do Reino Unido tirar seu poder 

de liderança do bloco e porque ele enxergava que os britânicos estavam mais 

engajados a cooperar com os EUA do que com o continente europeu, o que era 

um dos motivos para eles proporem mudanças no bloco ao encaminhar sua 

aplicação para a adesão.  

A libra esterlina e a balança comercial britânicas começava a retomar 

fôlego no fim da década de 1960 e o novo Primeiro Ministro britânico Edward 

Heath (Partido Conservador) voltou a negociar com a CEE para aderir ao bloco. 

Nesse contexto, além do parlamento britânico estar formado por membros em 

sua maioria a favor da adesão, Heath não buscava mudar as normas da CEE, 

como Wilson havia feito. Por isso, o Partido Trabalhista, em oposição a Heath, 

sugeriu que essa decisão deveria ser do povo britânico e que seria necessário 

estabelecer um plebiscito antes da adesão. A opinião pública britânica passou a 

ser contra a adesão por conta dos termos que Heath estava por aceitar. Além de 

haver o risco de prejudicar as relações com a Commonwealth devido aos 

acordos de preferência comercial, o Reino Unido teria de pagar grandes quantias 

ao bloco europeu: 

Os pagamentos, que se tornaram "recursos próprios" da CEE, 
provinham de 1 por cento das receitas de VAT [“Imposto sobre o Valor 
Agregado”], cobrado em transações comerciais] em toda a 
Comunidade e de todas as tarifas sobre o comércio externo, que no 
caso da Grã-Bretanha eram grandes, visto que ela era uma grande 
potência comercial mundial. Em segundo lugar, porque a Grã-Bretanha 
era uma nação industrializada, ela receberia muito pouco de volta em 
pagamentos da Política Agrícola Comum, que formava a maior parte 
do orçamento da CEE. (YOUNG, 1993, p. 109, tradução nossa)73 

  

Para obter o sucesso da adesão à comunidade europeia, os movimentos 

de Heath nos meses seguintes foram: pautar seus discursos em argumentos de 

que entrar na comunidade europeia traria revigoramento ao Reino Unido em seu 

papel mundial e traria maiores contribuições para a Commonwealth, devido ao 

 
73 “Payments, which became the EEC's 'own resources', came from 1 per cent of VAT receipts 
throughout the Community and from all tariffs on external trade, which in Britain's case was a 
large amount, since she was a major world trading power. Secondly because Britain was an 
industrialised nation, she would receive very little back in CAP payments, which formed the bulk 
of the EEC budget. Instead British food prices were expected to rise sharply because of the way 
CAP worked.” 
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papel de liderança nessa organização ao manter mecanismos de dependência 

comercial com as ex colônias; proteger os mercados de laticínios da Nova 

Zelândia, membro da Commonwealth; a contribuição financeira do Reino Unido 

à comunidade europeia aumentaria anualmente até 1977 – Heath esperava 

poder ter ganhos com o Fundo de Auxílio Regional da CEE após entrar no bloco.  

É importante mencionar, ainda, que o Reino Unido observava que o 

comércio entre os países membros estava crescendo ao passo que a economia 

britânica se balançava pelo fato de eles estarem perdendo suas colônias após a 

segunda grande guerra e porque o choque do petróleo de 1973 já começava a 

dar sinais de crise no início dos anos 1970. Contudo, como o Reino Unido havia 

perdido seu poder hegemônico após a segunda grande guerra europeia, tendo 

os EUA e a URSS como maiores potências, havia um sentimento de que os 

britânicos ainda poderiam recuperar seu poder através da participação 

econômica no bloco europeu, reconstruindo sua economia nos resquícios do 

pós-guerra para constituir uma agenda sólida e se projetar no sistema 

internacional como um todo após sua consolidação. Com a resolução dos 

problemas acima mencionados, Heath enviou a declaração oficial à CEE em 

julho de 1971, solicitando a adesão novamente, porém inserindo seus termos de 

acordo com o interesse nacional: o Reino Unido manteria a preferência comercial 

em importações de laticínios da Nova Zelândia e do açúcar do Caribe a fim de 

não prejudicar os negócios da Commonwealth; a contribuição do Reino Unido na 

CEE se iniciaria com valor reduzido e chegaria gradualmente ao valor habitual 

no ano de 1977; a libra esterlina não poderia ser desvalorizada devido às 

ligações do Reino Unido com a Commonwealth.  

Dessa forma, em 1972 estava selado o acordo: a CEE concordou com os 

termos de adesão que Heath havia estabelecido, ao passo que o Reino Unido, 

como todos os Estados-membros da comunidade, assinou o Ato das 

Comunidades Europeias de 1972. Ou seja, o Parlamento britânico aceitou dar 

efeitos legais no exercício das leis do bloco europeu, estando cientes que a lei 

da CEE teria primazia à lei britânica (MACKIE, 2017 p. 308) – o que significa que 

o Reino Unido estava de acordo em ceder parte de sua soberania à CEE para 

adentrar no bloco. Após sua assinatura, o ato entrou em vigor em 1973, ano em 

que houve a primeira ampliação do bloco europeu com a entrada do Reino 

Unido, Dinamarca e República da Irlanda.  
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A opinião pública britânica, no entanto, sentia receio nas consequências 

de aderir à CEE:  

[...] muitos compartilhavam dos temores populares de preços mais 
altos [de alimentos da Commonwealth], a ameaça à soberania e o fim 
da Commonwealth [especialmente devido à Política Agrícola Comum]; 
muitos viam a CEE como uma instituição capitalista e burocrática, 
apoiada apenas por grupos de elite na Grã-Bretanha, mas que 
provavelmente prejudicaria os interesses da classe trabalhadora [por 
conta das normas da política industrial estabelecida por Bruxelas]. 
(YOUNG, 1993, p. 114, tradução nossa)74 

 

Logo nos dois primeiros anos como membro da CEE, a população 

britânica sentiu que as leis e normativas estabelecidas pela comunidade 

europeia atravancavam seu desenvolvimento, apesar do Reino Unido não ter 

aderido por completo à integração e à cooperação.  

Devido aos temores acima mencionados, Heath buscou renegociar alguns 

dos pontos do tratado de adesão para continuar na CEE, porém sem prejudicar 

a economia e a soberania britânicas. As eleições gerais no Reino Unido 

ocorreram em fevereiro de 1974 e Harold Wilson foi eleito Primeiro Ministro 

novamente. Sob a égide da ameaça de sair do bloco, Wilson desenrolou algumas 

questões para a continuidade do Reino Unido na CEE: houve o acordo de um 

sistema complexo que permitia o reembolso da contribuição líquida de qualquer 

membro, caso tal contribuição fosse abaixo de uma determinada porcentagem 

do PIB médio na CEE; além disso, a manteiga da Nova Zelândia adquiriu melhor 

acesso ao bloco europeu, com menos taxações.  

Por se identificarem prioritariamente como britânicos e não tanto como 

“britânicos e europeus” em 1975 (dois anos após a entrada do Reino Unido na 

CEE), o governo britânico organizou o primeiro plebiscito nacional para que os 

eleitores decidissem se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a CEE, 

sendo que a escolha foi a permanecer: 62,7% votou para ficar (remain), 

enquanto 32,8% votou pela saída (leave) (BALE, 2015). Em meio à Guerra Fria, 

era interessante ao Reino Unido se alinhar ao bloco europeu devido aos seus 

projetos de integração econômica no contexto do conflito ideológico. Além disso, 

havia a forte perspectiva da criação de empregos com a manutenção da adesão 

(YOUNG, 1993, p. 128)  

 
74 “many shared the popular fears of higher prices, the threat to sovereignty and the end of the 
Commonwealth; many saw the EEC as a capitalist, bureaucratic institution, supported only by 
elite groups in Britain but likely to harm working-class interests.” 
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Apesar disso, o assunto de ser membro do bloco europeu retornava com 

frequência nas discussões governamentais e na opinião pública, recebendo o 

apelido de “Neverendum”, como se o assunto do plebiscito (referendum) nunca 

(never) tivesse fim. Após o plebiscito de 1975 ter ocorrido, atiçou-se uma 

desconfiança de que a Comunidade almejava mais que integração econômica e 

que poderia estar caminhando para se tornar um “superestado”, podendo 

restringir a soberania de seus Estados-membros. Nesse sentido, o 

posicionamento eurocético (descrença quanto ao sucesso de integração dos 

países europeus através da CEE e, mais tarde, da UE) também revelou que 

havia um senso de “superioridade” por parte dos britânicos em relação à 

cooperação do bloco europeu (GLENCROSS, 2016, p. 8).  

O projeto de integração europeu passou a tomar mais forma através dos 

Tratados de Maastritch (1993) e de Amsterdã (1997), quando o bloco já contava 

com Grécia (adesão em 1981), Espanha e Portugal (adesão em 1986), Áustria, 

Finlândia e Suécia (adesão em 1995). Enquanto o primeiro se baseava na 

confirmação do desejo em aprofundar a solidariedade entre os povos membros 

ao mesmo tempo em que se respeitava suas respectivas histórias nacionais 

individuais, instituindo a atual UE, o segundo reforçou a integração europeia e 

estabeleceu os principais pilares para tal, inclusive o cultural.  

Porém, o Reino Unido insistiu em seu distanciamento, não entrando para 

o espaço Schengen, acordo que permite a livre circulação de pessoas entre os 

países membros nos anos 1980, e não aderindo à zona do euro. A declaração 

da Primeira Ministra à época, Margaret Thatcher, a respeito da não adesão ao 

espaço Schengen ilustra o posicionamento britânico frente às políticas da CEE, 

consideradas restritivas: “Nós não conseguimos reverter as fronteiras do Estado 

britânico para vê-las reimpressas a nível europeu” (MCBRIDE, 2016, p. 1), 

demonstrando que o governo britânico não concordava em ceder sua autonomia 

à CEE, nem com relação ao controle de fronteiras e nem a respeito de suas 

finanças nacionais. Apesar disso, o Reino Unido e o bloco europeu mantiveram 

um acordo de livre circulação de pessoas, com normas diferenciadas do espaço 

Schengen, garantindo facilitações de autorizações de residência aos cidadãos 

europeus no Reino Unido e vice-versa. 

Ela não ameaçou retirar-se como Wilson fez, mas adotou uma 
abordagem nacionalista para as questões da CEE, usou isso para 
garantir o apoio popular em casa e queria ser vista 'vencendo' 
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argumentos em vez de buscar compromissos. Na verdade, quaisquer 
que sejam as mudanças que ela trouxe para a política interna, sua 
política no exterior estava em linha com os aspectos tradicionais da 
política externa britânica: suspeita de compromissos europeus, uma 
defesa forte e uma aliança estreita com os Estados Unidos. (YOUNG, 
1993, p. 135-136, tradução nossa) 

 

Com a expansão da UE em 2004, dez novos membros aderiram à 

organização, sendo eles: Chipre, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, 

Hungria, Malta, Polônia, Eslovênia e Eslováquia, com posterior adesão da 

Bulgária e da Romênia em 2007. A entrada de novos membros no bloco europeu 

facilitou a migração de indivíduos da Europa Oriental para países da Europa 

Ocidental, incluindo o Reino Unido. Porém em 2008, a crise do euro balançou as 

bases do projeto europeu e aumentou os simpatizantes do euroceticismo75 no 

Reino Unido. Apesar das ilhas britânicas não fazerem parte da zona do euro e 

adotarem a libra esterlina como moeda nacional, a crise de 2008 os afetou, pois 

grande parte de seu comércio está ligado à UE devido aos acordos econômicos 

e de cooperação.  

Os britânicos rapidamente se recuperaram dos efeitos da crise, porém 

colocaram em xeque a credibilidade da administração do bloco europeu, pois 

Alemanha e França, os países mais fortes economicamente, tiveram de 

administrar as deficiências de países cujas economias se apresentavam mais 

vulneráveis, os PIGS (acrônimo das palavras em inglês para os países Portugal, 

Itália, Grécia e Espanha).  

Uma das reportagens que chama a atenção nesse período da campanha 

a favor da saída em 2016, é a intitulada Os britânicos "deveriam agarrar sua 

chance", diz o líder Kiwi. O líder do Partido Kiwi da Nova Zelândia e membro do 

Parlamento da Nova Zelândia, Winston Peters, afirmou que o Reino Unido se 

beneficiaria ao deixar a UE porque seus vínculos com a Commonwealth seriam 

aproximados e que seria uma “histórica decisão” para os britânicos corrigirem 

seu “erro” em atar-se à Bruxelas. Para ele, a Commonwealth poderia ser um 

colosso, já que possui a diversidade de mercado que a UE tem, assim como é 

“uma potência dinâmica, cruzando todos os fusos horários e todas as sessões 

de negociação do mundo”, e o jornal acrescenta: “em contraste com a falência 

 
75 É importante ressaltar que o euroceticismo (descrença para com as iniciativas do projeto europeu) não 
é um fenômeno que ocorre apenas no Reino Unido.  
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da UE”.76 O restante da reportagem se dedica a destacar o discurso de Peters 

que reforça a suposta grandeza do Reino Unido: 

Ele afirmou que, ao contrário do controle de cima para baixo da UE, a 
Commonwealth representava uma associação livre de nações 
baseada na amizade e nos laços comerciais. O Sr. Peters, 71, 
acrescentou: “Quem pensa que a economia de uma nação que já 
liderou o maior império da história será repentinamente destruída ao 
deixar a UE está muito enganado.” Ele disse: “O mundo é um lugar 
muito maior do que os 28 estados membros da UE. A Grã-Bretanha 
esqueceu isso uma vez. “Alguns de nós acreditam que você não 
cometerá o mesmo erro novamente.” 

 

A reportagem com os comentários de Peters é uma assertiva e exata 

ilustração do que Kissinger afirma a respeito do imperialismo na Europa, mas 

que se encaixa para o Reino Unido: “imperadores querem se enxergar e que os 

outros os enxerguem como agentes de Deus” (KISSINGER, 1994, p. 58).  

A intenção do jornal em publicar essa reportagem com o discurso de um 

político renomado na Nova Zelândia, ex colônia britânica e membro da 

Commonwealth, não foi apenas o enaltecimento do Reino Unido e da visão de 

que os britânicos teriam uma suposta “grandeza nata”, mas também de 

demonstrar que a saída da UE beneficia tanto os britânicos quanto os países 

membros da organização europeia. Além disso, o leitor com tendências 

nacionalistas associa que o Reino Unido tem o potencial de alcançar o status de 

império que tinha em seu passado e essa premissa é tão clara que até mesmo 

as ex-colônias, um dia dominadas, percebem isso. Esse argumento pode até 

mesmo abrir precedentes para o pensamento de que “alguns países gostam de 

depender de potências”, levando ao argumento de que a colonização é benéfica 

porque leva desenvolvimento e civilização (TODOROV, 2010, p. 40). 

Ainda assim, o Reino Unido passou a enxergar o bloco europeu mais 

como um empecilho às suas aspirações hegemônicas do que como uma 

catapulta para elas, especialmente por não se sentirem encaixados nos ideais 

construídos no âmbito do bloco europeu. Importante ressaltar que esses 

representantes exercem poder coercitivo e ideológico através do âmbito político, 

porém impactando na cultura, na sociedade e na economia.  

 
76 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 13 maio 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/5/13. Acesso em: 15 set. 2020. p. 5.  
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A parcela conservadora no Reino Unido é um grupo paradoxal e 

heterogêneo que se divide em dois ramos a partir da perspectiva econômica: 

aqueles que formam as classes altas da sociedade e os que ocupam classes 

média ou baixa, de acordo com Flemmen e Savage (2017).  

De acordo com a ONS (Agência de Estatística Nacional do Reino Unido), 

as classes sociais são divididas da seguinte maneira: a classe alta se refere a 

aqueles que possuem ocupações profissionais de alta gerência e consideradas 

superiores, como médicos, advogados, políticos, diretores de grandes 

empresas, banqueiros, cientistas, trabalhadores de funções administrativas e 

jurídicas, entre outros; na classe média estão alocados o que, no Reino Unido 

se denomina “ocupações intermediárias”, ou seja, os pequenos empregadores, 

trabalhadores por conta própria, empregados de grandes e médias empresas; 

por fim, as classes mais baixas estão ligadas a aqueles cujas ocupações são de 

trabalhos manuais e rotineiros, assim como trabalhadores cujas funções exigem 

pouca supervisão e baixo nível técnico. A ONS considera desempregados de 

longo prazo como uma classe a parte e na base da pirâmide de classes sociais.77  

No que tange à parcela conservadora, os de classe alta tiveram a 

oportunidade de estudar, trabalhar e de viver em outros países e na Europa, mas 

enxergam que o Reino Unido é superior aos vizinhos europeus, relacionando a 

superioridade aos hábitos e costumes britânicos, como se fossem características 

natas em vez de comportamentos construídos. Para Flemmen e Savage, isso se 

relaciona à mentalidade de “nacionalismo imperial”. Por outro lado, os 

conservadores que se posicionam economicamente nas classes sociais média 

e baixa tendem a ter uma mentalidade de “nacionalismo anti-establishment” 

(anti-establishment nationalism). Nele os sentimentos e associações pessoais, 

como paisagens e experiências de infância e de círculos sociais, estão 

diretamente relacionados à nação, ou seja, ser britânico faz parte de suas vidas 

e rotinas (Flemmen; Savage, 2017, p. 68).  

 
77 OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. The National statistics socio-economic classification 

(NS-SEC). Category descriptions and operational issues. Disponível em: 
https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/otherclassifications/thenationalstatist
icssocioeconomicclassificationnssecrebasedonsoc2010#category-descriptions-and-operational-
issues. Acesso em: 5 fev. 2021 
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A força política das classes altas, no entanto, faz com que a mentalidade 

do nacionalismo imperial ganhe força nas classes média e baixa, apesar de 

essas se alinharem mais com o nacionalismo anti-establishment, pela via da 

identidade: preservar a identidade nacional e seus privilégios frente aos projetos 

considerados “invasivos” do bloco europeu, reforçando o isolacionismo britânico 

pelo fato de eles se enxergarem como “excepcionais” no continente europeu. 

Esse movimento social no Reino Unido, unindo a visão das classes altas com os 

receios das classes médias e mais baixas, caracteriza o que Anderson nomeia 

de “nacionalismo oficial”, ou seja, “a fusão deliberada entre a nação e o império 

dinástico” (ANDERSON, 1991, p. 131). Para Anderson, o nacionalismo oficial foi 

uma estratégia política feita pelos tomadores de decisão de seus respectivos 

Estados de forma consciente e ligada à preservação dos interesses das dinastias 

imperiais, tanto seu expansionismo quanto sua autopreservação mediante os 

contextos de guerras.  

Além disso, o excepcionalismo britânico se baseia em sua não 

identificação com os demais países europeus: a formação do Reino Unido difere 

dos processos de formação vivenciados pelos demais países da Europa 

Ocidental, pois o Estado britânico é uma ilha organizada pelo sistema político da 

monarquia parlamentar e sua autonomia estatal é considerada mais avançada 

dentre os países europeus devido à hegemonia construída durante a época do 

império britânico (RILEY; GHILÈS, 2016) – ou seja, um poder alcançado por 

meio da exploração violenta e da dizimação de povos nativos no processo 

colonial.  

O conjunto de indivíduos que compartilham dos mesmos costumes 

através da comunicação numa língua comum e que convivem no mesmo 

território e sob o mesmo sistema político é denominado de “povo” (GIDDENS, 

2001, p. 426). Ainda que possa haver discordâncias internas, os povos, em sua 

maioria, acreditam que sua própria comunidade é única e peculiar, se 

identificando através de características que lhes convém. Essas características 

são codificadas em conjuntos de ideias para representar seus respectivos povos 

dentro de um processo que ao mesmo tempo une quem se enquadra nesses 

códigos, mas que afasta os diferentes.  

Essa construção de identidade se dá por intermédio do tempo e das 

vivências que cada comunidade passa, estando sujeitas a mudanças frequentes. 
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No entanto, tais mudanças se dão de maneira gradual e prolongada, o que 

significa que a identidade não é algo estável, como parte de seus defensores a 

percebem ao defender ideias de “pureza” e de “autenticidade”. É essa visão de 

que um povo é único que confere poder aos símbolos por eles construídos e 

retomados, tendo em vista que a construção e a disseminação de tais ideias 

propagam principalmente através de classes altas e que geralmente ocupam os 

cargos de representantes de governos (HOBSBAWM, 2000, p. 197-198). 

O The Daily Express trouxe, entre fevereiro e junho de 2016, diversas 

reportagens, notícias e opiniões contra a permanência do Reino Unido na UE, 

colocando a pauta nas capas e com tom de rechaço e desconfiança das políticas 

e normativas estabelecidas pelo bloco em comparação com o interesse nacional 

britânico. Em abril, inclusive, o jornal lançou como matéria de capa a campanha 

Stick it to the EU!, um protesto no jornal pede que eleitores colem adesivos em 

janelas para expressar a insatisfação dos leitores a respeito da permanência no 

bloco. Stick it to the EU tem em si um jogo de palavras: o verbo to stick significa 

“colar”, remetendo à ideia de colocar os adesivos na parede, mas ao mesmo 

tempo a expressão Stick it to the EU é equivalente a “mostrar à UE quem manda”. 

O principal adesivo tem como protesto a frase Get Britain Out Of The EU 

(Tire a Grã-Bretanha da UE). A reportagem conta com as opiniões e elogios de 

membros do parlamento, Kate Hoey (Partido Trabalhista), Iain Duncan Smith e 

Tom Pursglove (Partido Conservador), elogiando as iniciativas do The Daily 

Express sobre a campanha de sair do bloco por um Reino Unido livre 

Outros importantes ativistas do “Leave” também elogiaram a ação. O 
parlamentar do Partido Conservador Tom Pursglove disse: “O Daily 
Express tem sido um grande torcedor de um plebiscito da UE e não 
teríamos essa votação sem seus esforços. Peço a todos que exibam 
seu adesivo com orgulho”. 
A parlamentar sênior do Partido Trabahista, Kate Hoey, disse: “Estou 
muito contente que o Daily Express está dando a todos nós a 
oportunidade de mostrar com orgulho nosso apoio para obter um país 
livre e independente novamente”.78 

 

 

 
78 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 16 abr. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/4/16. Acesso em: 17 fev. 2021. 
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A reportagem, ainda, explica que Farage tem apoiado o jornal na “cruzada 

do Daily Express para tirar a Grã-Bretanha da União Europeia”. Aqui a palavra 

“cruzada” tem o sentido não apenas de uma epopeia britânica para alcançar a 

independência do bloco europeu, mas porque o símbolo do jornal é um cavaleiro 

de armadura, como na época das cruzadas medievais, simbolizando sua missão 

na “cruzada pela verdade”, porém deixando de lado que as cruzadas foram um 

movimento brutal de destruição de povos não-cristãos na Europa em nome do 

cristianismo. Por fim, a reportagem também traz a súplica de Farage, dois dias 

antes das campanhas oficiais começarem pelas ruas: “Urjo todos os leitores do 

Daily Express a colarem este adesivo em alto e bom som”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse slogan não simboliza a opção das pessoas por seu voto, mas 

também age como marketing no sentido de “fixar” a ideia e as vantagens da 

saída na cabeça dos eleitores a ponto de convencê-los a votar pela saída. 

Importante notar que a campanha pela permanência também tinha seus 

adesivos, botons e símbolos, relacionados à UE. Entretanto, sua ação não foi 

tão agressiva e incisiva quanto a da campanha pela saída, colaborando para que 

esta se fizesse mais presente, ainda que pela via dos discursos agressivos e 

apelativos, e contribuísse para que os eleitores optassem pela saída.   

 

4.3. A não identificação através dos símbolos “europeus” 

A cultura “europeia” vem sendo construída pelas elites políticas no 

âmbito da UE desde o Tratado de Maastritch (1992), detectando pontos em 

comum para que a “identidade europeia” seja o alicerce para a cooperação 

Um dos adesivos para apoio à saída do Reino Unido do bloco europeu. Fonte: Get Britain Out 

Group. Disponível em: <https://getbritainout.org/>. Acesso em: 12 fev. 2021.  
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mútua. Por isso, uma das bases da formação do bloco europeu é o ever-closer 

principle, ou princípio de uma união (europeia) mais próxima, e sua aplicação 

se dá através da simbolização (construção de símbolos). Os símbolos são como 

“conjuntos culturais” formados através de um campo de discurso, sendo que 

essas simbolizações “generalizam ou coletivizam por meio de sua capacidade 

de conectar signos de uso comum em um padrão único. Mas podem fazê-lo 

apenas porque rotulam, ou codificam, os detalhes do mundo que ordenam” 

(WAGNER, 2010, p. 84). Buscando tal ordenamento baseado em cooperação, 

as elites políticas da UE instituíram símbolos europeus como hino, bandeira, 

lema e moeda como pontos-chave para codificar e traduzir essa identificação 

entre os europeus. 

Um dos entraves para construir uma identidade comum europeia seria a 

memória comum. Os países europeus possuem processos históricos e culturais 

próprios, inclusive tendo visões diferentes sobre os mesmos acontecimentos 

históricos79. A maioria da população do Reino Unido não se identifica com os 

símbolos europeus, posicionamento compartilhado com maior tendência dentro 

dos setores mais conservadores da sociedade britânica, o que os faz voltar-se 

para os símbolos nacionais britânicos. Para ilustrar esse posicionamento, cita-

se um dos casos que teve maior repercussão no âmbito da UE: o Parlamento 

Europeu decidiu, em 2008, tornar a bandeira, o lema (“unidos na diversidade”) 

e o hino da UE mais proeminentes no ambiente do próprio Parlamento, em 

eventos, cerimônias e comemorações do bloco, e até mesmo em algumas 

situações e ambientes dos Estados membros, como escolas e paróquias. Essa 

decisão não agradou a Jim Allister80, pois para ele  

Ode to Joy [o hino europeu], que vamos furtar [de Beethoven], pode 

ser uma música muito boa, mas Jingle Bells também é, e assim como 

Jingle Bells, anuncia uma fantasia, a fantasia de que a UE é boa para 

você. Porém, diferentemente de Jingle Bells, ela [Ode to Joy] 

prejudicará a sua soberania nacional.81 

 
79 O Tratado de Versalhes, por exemplo, foi instituído em 1919 a fim de encerrar oficial e pacificamente o 
fim da primeira guerra mundial, mas a Alemanha o julgou injusto e o apelido de “Ditado de Versalhes” 
(Versailler Diktat) porque os alemães deveriam aceitar as responsabilidades por causa o conflito bélico e 
reparar as nações dos países que compunham a Tríplice Entente (Reino Unido, França e Rússia). 
80 Jim Allister é membro independente do Parlamento Europeu e líder do Partido “Voz unionista 
tradicional” (Traditional Unionist Voice) da Irlanda do Norte, cuja posição política é de direita, com valores 
eurocéticos, cristãos, conservadores e nacionalistas. Allister tornou-se líder do partido em 2009. 
81 EU SYMBOLS REVIVE FEDERALISM ROW. BBC News. 09 out. 2008.  Disponível em: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7661397.stm>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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Como resposta, Richard Corbett82 declarou que tais protestos eram 

como “uma tempestade numa xícara de chá”83. Nigel Farage84, por sua vez, 

seguiu o mesmo posicionamento de Allister e acusou que seus colegas do 

Parlamento Europeu estão “tentando empurrá-los [os símbolos europeus] pelas 

nossas gargantas”85. Dessa forma, é possível notar que tais colocações já 

instigavam à época a não identificação da maioria da população do Reino Unido 

com os símbolos europeus, não sendo uma questão anterior às negociações 

pelo controle de fronteiras em 2015 e 2016 e que acarretaram no Brexit. 

Ademais, a fala de Allister demonstra que há uma desconfiança de que os 

projetos da UE, especialmente os que evocam símbolos europeus, é uma 

ameaça a autonomia individual dos Estados-membros do bloco europeu.  

Constitui-se, então, um processo de construção e visibilidade de cultura 

através do que Wagner nomeia como “choque cultural”: um sentimento de 

inadequação de um indivíduo inserido numa realidade social diferente da que 

estava encaixado anteriormente (WAGNER, 2010, p. 37). O posicionamento do 

Reino Unido no bloco europeu pode ser caracterizado como um “parceiro 

inadequado” (awkward partner) em relação à UE porque “ainda há um 

sentimento de “eles” contra “nós” entre a Inglaterra e o continente” 

(MARCUSSEN; RISSE, 1999, p. 625), havendo mais identificação com os 

símbolos nacionais britânicos do que com os símbolos construídos pelas elites 

políticas da UE. Em outras palavras, essa não identificação com a “cultura 

europeia” acarreta numa configuração em que o Reino Unido se posiciona 

como “o outro” no âmbito da integração europeia. No entanto, o processo de 

integração com a Europa continental se dá apenas em tais campos, optando 

por não se integrar no campo cultural ao priorizar os símbolos nacionais 

 
82 Richard Corbett é membro do Partido Trabalhista Britânico desde 2017 e um dos membros britânicos do 
Parlamento Europeu, porém já fazia parte do partido à época de tal declaração. O Partido Trabalhista 
Britânico foi o que mais fez frente ao UKIP (Partido pela Independência do Reino Unido) durante a 
campanha do Brexit, porém sua participação não obteve tanta notoriedade como o UKIP.  
83 EU SYMBOLS REVIVE FEDERALISM ROW. BBC News. 09 out. 2008.  Disponível em: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7661397.stm>. Acesso em: 18 maio 2019. 
84 Nigel Farage foi líder do UKIP de 1998 a 2010 e presidente do partido até 2015. Farage foi um dos 
políticos que mais se destacou por seus discursos cunhados de nacionalismo e euroceticismo durante a 
campanha pelo Brexit em 2016.  
85 ADAMS, S. EU flag and anthem revived by MEPs. Telegraph. 12 set. 2008.  Disponível em: 
<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/2823052/EU-flag-and-anthem-revived-by-
MEPs.html>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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britânicos em vez dos europeus instituídos com o fim de criar uma cultura 

europeia para aprofundar os laços entre os Estados-membros.  

Por isso e seguindo a lógica de Wagner (2010), a “reinvenção” do 

nacionalismo britânico no contexto da campanha pelo Brexit está conectada ao 

resgate de um passado em que o Reino Unido era “grande” similar à época em 

que se constituía como império, desconsiderando, contudo, que o contexto de 

um “Reino Unido grande” não envolvia a intensificação dos processos de 

globalização somados: à perda de poder simbólico durante a Guerra Fria devido 

aos conflitos ideológicos entre EUA e URSS; aos processos de descolonização 

na África, no Oriente Médio e na Ásia que acarretaram em diminuição de seu 

domínio econômico; à recuperação econômica que o Reino Unido teve de se 

submeter por conta dos estragos ocorridos em seu território nacional durante 

as batalhas da segunda guerra. Porém, até os dias atuais, os britânicos não 

recuperaram a mesma posição hegemônica que detinham no sistema 

internacional antes da primeira guerra e argumentam que ser membro da UE 

os limita nesse sentido.  

A atual reinvenção da identidade britânica com base no nacionalismo de 

perfil conservador se respalda na união da “nação britânica”, mas através de 

um posicionamento que promove seu isolamento em relação à UE e também 

uma exclusão daqueles que não se adequam aos padrões estabelecidos para 

se enquadrar como um “nacional britânico”. Busca-se, então, construir uma 

nova identidade britânica baseada em seu passado nacional e não em valores 

compartilhados no âmbito do bloco europeu.  

A cultura tende a se manter através de seus constantes processos de 

reinvenção porque “a interpretação [de mundo] é completamente dependente 

da invenção e a invenção é completamente dependente da interpretação” 

(WAGNER, 2010, p. 104). Como forma de “reinvenção” da identidade britânica 

através de seus símbolos nacionais, os britânicos têm realizado movimentos de 

retorno à época em que se constituíam como império, interpretando o mundo 

através de lentes em que o Reino Unido tem enorme potencial para retomar 

seu grandioso poder e voltar à sua posição de dominante e não a de dominado 

pelas políticas restritivas de Bruxelas. Uma das primeiras ações tomada pelo 

governo pós-Brexit foi a de mudar a cor da capa do passaporte britânico a partir 
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do outono (europeu) de 2019. Os passaportes britânicos tinham suas capas 

vermelhas, conforme padrão dos membros da UE, mas após o Brexit o governo 

britânico instituiu que a capa deste documento seria azul. A opção pela cor se 

deu através de um retorno ao passado, pois os passaportes britânicos tiveram 

a capa azul entre 1921 e 1988, quando se instituiu a capa vermelha para 

Estados membros do bloco europeu. O retorno à cor azul simboliza a 

independência do Reino Unido em relação à UE. Segundo Brandon Lewis, 

Ministro da Imigração, “deixar a UE nos dá a oportunidade única de restaurar 

nossa identidade nacional e moldar um novo destino para nós mesmos no 

mundo”.86  

Cinco dias após o anúncio oficial do plebiscito, o The Daily Express 

lançou uma reportagem, destacada na capa, sobre a principal vantagem em 

deixar a UE: a definição sobre as fronteiras nacionais e a imigração. E mais 

uma vez, a fala de Farage foi destacada nessa reportagem, em que ele afirma 

que sair do bloco seria o dia da independência para o país.  

 
86 “Leaving the EU gives us a unique opportunity to restore our national identity and forge a new path for 

ourselves in the world”. Vide: OSBORNE, Simon. Brexit blue passports to return NEXT YEAR – this is 

what they’ll look like. EXPRESS, set. 2018. Disponível em: 
https://www.express.co.uk/news/uk/1017087/brexit-latest-news-blue-passports-travel-documents. 
Acesso em: 08 fev. 2021. 
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"CONTROLE: Nigel Farage segura seu passaporte no alto ontem enquanto ele declara que o 

voto de 'saída' em junho vai recuperar as fronteiras da Grã-Bretanha"87  

 

O grande debate a respeito do novo passaporte britânico se refere, no 

entanto, aos responsáveis pela fabricação dos documentos de viagem. O 

governo britânico firmou contrato com a empresa franco-holandesa Gemalto, 

substituindo o contrato estabelecido com a empresa britânica De La Rue, que 

subestimou a concorrência ao elaborar tal proposta para o governo (SCARSI, 

2018). Segundo Bill Cash, presidente da Comissão Europeia de Fiscalizações, 

a escolha pela Gemalto é “simbolicamente errada”. Para ele “quaisquer que 

sejam as condições que levaram a essa decisão em termos de preço, o fato é 

que este é um evento simbólico”, porque “deixar a Europa é a maior coisa que já 

aconteceu na política britânica no último meio século e bem francamente, eu não 

consigo pensar em qualquer razão do porquê o passaporte britânico deveria ser 

dado a qualquer outra empresa que não uma britânica” (SCARSI, 2018). 

Para os Brexiters (eleitores a favor da saída), deixar uma companhia não 

britânica e europeia imprimir os passaportes do Reino Unido é como uma 

 
87 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 28 fev. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/2/28. Acesso em: 16 set. 2020. p. 4.  
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“humilhação nacional”, mas apesar disso, o governo escolheu a Gemalto por ter 

mais capacidade de “atender às necessidades de nosso serviço de passaporte 

com um produto de alta qualidade e seguro, com a melhor relação custo-

benefício para nossos clientes e o contribuinte”, de acordo com Keir Starmer, 

Secretário de Estado do Departamento para a Saída da UE (SMITH, 2018). 

Como resposta às reações de cunho nacionalista dos Brexiters, a Gemalto 

afirmou ter planos para que o passaporte britânico seja um dos mais seguros do 

mundo, apesar de o custo para o requerente do passaporte ter aumentado em 

27%.88 

O símbolo tem íntimas relações com o nacionalismo e, por isso, pode-se 

verificar que ao mesmo tempo que o símbolo aproxima aqueles que se 

identificam, também exclui aqueles que não se apercebem semelhantes a seus 

significados e conteúdos subjetivos. No caso do Reino Unido, historicamente a 

soberania britânica está ligada à sobreposição dos símbolos nacionais aos 

construídos pela UE, dificultando sua identificação com o bloco e, 

consequentemente, a aplicação do ever-closer principle.  

A Comissão Europeia realiza duas vezes por ano a pesquisa denominada 

“Standard Eurobarometer” entrevistando aproximadamente 1000 pessoas de 

cada país sobre temas relacionados à Europa, englobando economia, 

legislação, cidadania, comércio, representatividade, entre outros temas. Uma 

das perguntas consiste em analisar a identificação dos entrevistados no que 

tange à sua nacionalidade, verificando se existe um sentimento de que são 

europeus ou não. A partir da pesquisa realizada em 2015, antes do plebiscito 

para a saída do Reino Unido da UE, nota-se que dos 28 países, os britânicos 

são os que menos se identificam com a identidade europeia, caracterizando o 

Reino Unido como “europeu, porém não tão europeu” (DENNISON; NOAH, 

2016) por sua maioria se identificar com a resposta “apenas nacional”. 

 
88 GODFREY, K. UK passports to be the most secure in the WORLD - as Gemalto announce 

new plans. The Daily Express. 24 jun. 2018. Disponível em: 
<https://www.express.co.uk/travel/articles/950693/uk-passports-british-passport-most-secure-
gemalto>. Acesso em: 01 mar. 2019. 
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Fonte: Adaptado de: Spring 2015 Standard Eurobarometer: Citizens see immigration as top 

challenge for EU to tackle. Comissão Europeia, 2015. Disponível em: < 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5451>. Acesso em: 05 jan. 2021.  

Os resultados da pesquisa ilustram a não identificação da ampla maioria 

da população do Reino Unido com a identidade europeia, na qual 64% dos 

entrevistados se sentem apenas como britânicos, enquanto 31% se identificam 

primeiro como britânicos e então como europeus, 2% se identificam como 

primeiramente europeus e então britânicos e apenas 1% dos entrevistados se 

sentem como apenas europeus (2% dos entrevistados optaram por “nenhuma 

das anteriores”). Apesar de a pesquisa ter se dado em maio de 2015, próxima 

da reeleição de David Cameron como Primeiro-Ministro, o plebiscito de 2016 é 

apenas a ponta do iceberg do dilema integração regional europeia x defesa da 

soberania nacional britânica, pois essa é uma questão que acompanha as pautas 

políticas britânicas desde a sua adesão ao bloco nos anos 1970. 

[...] a questão do plebiscito europeu perseguiu gerações de políticos de 

todas as espécies desde a entrada na CEE em 1973. Enquanto foi o 

Partido Trabalhista que tomou parte da campanha em fevereiro de 

1974 para permitir que as pessoas dessem seu consentimento para 

continuar como membro da CEE, em 1992 foi o Primeiro Ministro John 

Major quem enfrentou uma revolta entre seus deputados do Partido 

Conservador, quando eles tentaram elaborar um plebiscito sobre o 

Tratado de Maastritch. Uma década mais tarde, Tony Blair buscou 

neutralizar o Tratado Constitucional oferecendo voto popular, uma 

decisão repercutida pela subsequente promessa de David Cameron no 

período que antecedeu as eleições gerais de 2010 para realizar um 

plebiscito sobre o Tratado de Lisboa. Nenhuma dessas propostas de 

voto continuou. Porém, vencendo inesperadamente a maioria das 

cadeiras na Câmara dos Comuns [House of Commons] em 2015, o 

Partido Conservador estava então em condições de avançar com uma 

consulta popular. (GLENCROSS, 2016, p. 10) 
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E assim seguiu-se com a proposta que Cameron fez em 22 de fevereiro 

de 2016, estabelecendo 23 de junho de 2016 a data oficial para que os eleitores 

britânicos pudessem decidir se o Reino Unido deveria permanecer ou deixar a 

UE. 

Nota-se que a questão de permanecer ou não no bloco europeu não é 

atual, mas que foi tecida desde o fim da segunda grande guerra devido às 

incompatibilidades entre a identidade britânica, pautada no Englishness, e a 

identidade europeia, pois tratam-se de construções diferentes que tomaram 

caminhos adversos e possuem diferentes culturas.   

Dessa forma, Wendt explica que a identidade é a base dos interesses dos 

agentes, em específico dos Estados, e que seus comportamentos se alteram de 

acordo com os interesses e não com suas identidades. Em outras palavras, os 

interesses são definidos no processo em que Estados definem as situações em 

que estão inseridos (WENDT, 1992, p. 398). A identidade, por sua vez, tem como 

base a cultura, conforme Wagner afirma, e é “inventada” de acordo com o 

comportamento de um agente (de um Estado, nesse caso) acerca de outros 

agentes. Ou seja, a construção da cultura se dá numa interação mútua entre o 

“eu” e o “’outro” e as conexões são feitas a partir das diferenciações encontradas 

(WAGNER, 2010, p.18), de modo que as interações sociais são subjetivas e por 

essa razão tanto a identidade, como a cultura e os interesses não são 

impermeáveis, mas estão inseridos num processo contínuo de mutação 

(WENDT, 1992, p. 411). 

O processo de cooperação numa instituição, tal qual a UE, envolve a 

internalização de entendimentos de si mesmo e do outro para adquirir novas 

identidades e reconstruir os interesses em termos de compromissos 

compartilhados para que a interdependência entre os agentes os mantenha 

organizados e vinculados e esses compromissos (WENDT, 1992, p. 417). Nesse 

sentido, o Reino Unido demonstrou que não estava disposto a entrar num nível 

de cooperação europeu a ponto de remodelar sua identidade por não 

compartilhar dos mesmos interesses que seus parceiros europeus e pelo fato de 

enxergar determinadas questões de maneira antagônica a eles, como a própria 

questão da imigração e do refúgio. Além disso, Wendt explica que o processo de 

criar cooperação entre membros de uma mesma instituição é lento e gradual, 
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mas que é dificultado quando existe antipatia e desconfiança, pois leva os 

membros a construírem mecanismos de segurança que dificultam a aceitação 

de vulnerabilidades que deem assistência a cooperação. Também importante 

mencionar que, como verificado anteriormente, o Reino Unido tomou um 

posicionamento isolacionista por ter visões de mundo e construções históricas 

de identidade diferentes das de seus parceiros europeus, tornando difícil o 

processo de adentrar em nível de cooperação que fosse além da questão 

comercial. 

A questão da permanência em blocos europeus de cooperação foi 

concebida ao longo do tempo e levando em conta a forma de enxergar o mundo 

por meio de interações entre o Reino Unido e o bloco europeu. Da mesma forma, 

a questão da imigração também foi sendo tecida ao longo do tempo a partir de 

interações com imigrantes, provenientes principalmente de ex-colônias do Reino 

Unido.  
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CAPÍTULO 5: IMIGRAÇÃO E CONTROLE DE FRONTEIRAS NA CAMPANHA 

PELO BREXIT:  

 

A imigração não foi a única pauta a ser tratada pela campanha da saída, 

mas ela foi um dos argumentos de maior notoriedade devido à política de 

fronteiras abertas da UE e por conta do aumento de imigrantes entrando no 

Reino Unido. Por isso, esse capítulo trata primeiramente da questão da 

identidade britânica em relação com identidades não britânicas através dos 

fluxos de imigração para o Reino Unido. Após isso, o capítulo explora sobre o 

controle das fronteiras nacionais britânicos e o estabelecimento de fronteiras 

sociais, jurídicas e físicas como “solução” para a imigração e legitimação da 

exclusão de não britânicos. Por fim, analisa-se a conexão entre racismo, 

nacionalismo e a exclusão política de imigrantes considerados “desejáveis” e 

“indesejáveis”.  

5.1. Identidade britânica e a alteridade dos imigrantes  
 

Historicamente encontros entre indivíduos são motivo de despertar 

curiosidade e interesse, mas também conflitos e desentendimentos devido às 

ideias previamente formadas de um sobre o que o outro pode ser e/ou 

representar, pois encontros com o outro esbarram em limites: 

Onde começam e onde terminam suas fronteiras, quando 
regionalmente cada uma e cultural e historicamente tão próxima de 
seus vizinhos e tantos vivem a milhares de quilômetros de "casa"? 
(HALL, 2003, p. 26).  

Hall (2020) explica que a identidade são processos de identificação 

subjetivos dos indivíduos e de seus respectivos grupos através de práticas 

discursivas que trazem o “reconhecimento de alguma origem comum, ou de 

características que são partilhadas com outros grupos ou pessoal, ou ainda a 

partir de um mesmo ideal” (HALL, 2020, p. 106). Por isso, a identidade é algo 

que está em constante processo de transformação e de mutação, não é algo 

dado ou sólido, e que pode ser deixada de lado ou apoiada. Por essa razão Hall 

explica que a identidade opera na fronteira pois atua entre o mesmo, ou seja, 

aqueles que se identificam, e o “outro”, aqueles que estão de fora.  
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Nesse sentido, a identidade traz consigo a prática da exclusão de 

elementos e/ou indivíduos que não se adequam àquelas práticas de identificação 

(HALL, 2020, p. 105).  Em outras palavras, a identificação é construída por meio 

da diferença e das fronteiras simbólicas construídas por meio de práticas 

discursivas, posicionamentos e práticas que relembram tempos passados, 

linguagem, cultura e heranças históricas que são evocadas a continuarem 

existindo para construir para onde se vai e/ou o que pode tornar-se.   

Importante ressaltar que as identidades são construídas a partir da lógica 

de poder para marcar diferenças e validar exclusões através de discursos. Por 

isso, identidades são construídas por meio de diferenças específicas.  

Para entender a formação das “sociedades nacionais” do Reino Unido 

(inglesa, escocesa, irlandesa do norte e galesa), é crucial notar que estas estão 

permeadas pela imigração, como a maioria das formações nacionais no contexto 

contemporâneo. Após a segunda grande guerra (1939-45), o território e a 

economia britânica estavam em fase de reconstrução após a guerra e 

movimentos diaspóricos adentraram no Reino Unido. Essas diásporas significam 

experiências coletivas de migrantes, as quais se fazem presentes no Reino 

Unido, trazendo processos de diferenciações, marginalização, preconceitos e 

violências, inclusive físicas, devido à crise de identidade que os países do Reino 

Unido sentiram ao encontrarem-se com elementos externos à identidade 

nacional. As principais imigrações para o Reino Unido no pós-guerra advinham 

da Europa devido à expansão do bloco europeu, e de países da Commonwealth 

por conta do Ato de imigrantes da Commonwealth em 1962, estendendo os 

direitos de imigrantes originários de tais países, com destaque para Índia, 

Paquistão e Caribe.89 

Imigração estimada para o Reino Unido entre 1953 e 1962 

Região Caribe (Antilhas e Bahamas) Índia Paquistão Outros Total 

Total 272.450 75.850 67.330 69.670 484.900 

Fonte: Adaptado de FEDOROWICH, Kent; THOMPSON, Andrew S. Empire, migration, and identity 
in the British World. Mancherster; New York: Manchester University Press, 2013. p. 249. 

 
89 OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. Our population – Where are we? How did we get? 

Where are we going?. 27 mar. 2020. Disponível em: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationesti
mates/articles/ourpopulationwherearewehowdidwegetherewherearewegoing/2020-03-27. 
Acesso em: 07 nov. 2020. 
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Este aumento da presença de pessoas migrantes, vindas sobretudo de 

ex-colônias britânicas, para o Reino Unido transformou as relações de identidade 

nesta antiga metrópole colonial. De maneira essencialista, construiu-se a 

questão da identidade britânica em oposição a demais identidades dos 

imigrantes. A identidade cultural passou a ser presumida como algo fixo a partir 

do nascimento, considerando o parentesco e a herança genética, sendo algo 

impermeável (HALL, 2003, p. 28). Nesta perspectiva essencialista, tão criticada 

por Hall, a identidade cultural é vista como algo imutável, atemporal, autêntica e 

única, muitas vezes é tida como “superior” à outra por quaisquer motivos que 

sejam, trazendo então uma relação de poder de acordo com as tradições ligadas 

às identidades.  

As diásporas caribenhas - e de outros povos da África e Ásia que foram 

colonizados pelos britânicos - em direção ao Reino Unido no pós- segunda 

guerra modificam a composição da população e tensionam as identidades 

nacionais do Reino Unido. Estas migrações de colonizados e ex-colonizados 

negros, asiáticos, árabes, muitos pertencentes a outras matrizes religiosas, para 

a antiga metrópole colonial terminam produzindo novas fronteiras   e barreiras 

de exclusão, tanto no que tange ao controle da entrada desses fluxos nos 

territórios nacionais, como na integração social de migrantes em esferas das 

sociedades de recepção.  

Para Avtar Brah (2011), as diásporas em países hegemônicos e que foram 

impérios, como o próprio Reino Unido, configuram relações de poder com base 

na identidade cultural, principalmente na premissa de “nós x os outros”. Essas 

relações de poder devem ser pensadas a partir de seu contexto histórico, uma 

vez que a não identificação com o grupo em que se está inserido pode estar 

relacionado a estigmas baseados em afirmações ou negações, pois é a cultura 

“dominante” que geralmente determina a identidade hegemônica num 

determinado local.  

Assim a ideia de cultura passa pela construção da identidade de maneira 

que os “não conterrâneos” utilizam-se de identidades estratégicas a fim de se 

identificarem com a cultura dominante para evitar que estigmas caiam sobre si. 
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Nesse sentido, não é incomum perceber situações em que migrantes aceitos são 

os que se adaptam a suas novas realidades, como costumes, idiomas, línguas, 

conhecimento do território e desenvolvimento de habilidades sociais inseridas no 

novo contexto (BRAH, 2011).  

Como Hall (2003) aponta, o conceito de fronteira está “fundado sobre a 

construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um ‘Outro’ 

e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora” (p. 33).  

É por essa e outras razões, por exemplo, que os Estados-nação europeus 

estabeleceram fronteiras em seus territórios para delimitar suas “comunidades 

imaginadas” a partir dos critérios de exclusão de estrangeiros, “bárbaros”, 

“selvagens”, não brancos e não cristãos.  Entretanto, com as migrações em 

massa para o continente europeu aumenta o hibridismo, o transnacionalismo90 

e os processos de desterritorialização e reterritorialização de populações 

bastante heterogêneas. Com isso, a ideia de nação como algo homogêneo cai 

por terra e as culturas passam a transgredir as fronteiras. O que está em jogo 

nessa nova conjuntura é a vinculação histórica entre Estado e nação, pois o 

conceito de nação estava geralmente associado à ideia de homogeneidade 

étnica, mas com a intensificação de fluxos de pessoas, hibridismos e 

miscigenações se tornam mais frequentes. Esse fenômeno muitas vezes é visto 

como sinal de “impureza” por parte de setores conservadores das sociedades, 

pois engloba elementos considerados não pertencentes de sua comunidade 

imaginada. É importante ressaltar que nunca uma “raça” ou uma “comunidade” 

foi “pura” porque as diversas sociedades no passado e no presente estão 

atravessadas por movimentos migratórios e por zonas de contatos entre 

diferentes povos.   

A identidade nacional britânica relaciona sua história com as glórias da 

era imperial e suas conquistas, mas se esquece (ou finge esquecer) dos 

processos de violência, genocídio, escravidão, dependência e de dizimação por 

trás de tais riquezas. A colonização europeia e o imperialismo produzem 

processos sociais em que não brancos são colocados e são forçados a se 

 
90 Transnacionalismo é o fenômeno relacionado “aos múltiplos laços e pontos de interações entre 

instituições ou pessoas através das fronteiras estado-nacionais” (VERTOVEC, 1999). 
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colocarem no lugar de marginalizados, subalternos e dominados (HALL, 2003, 

p. 129).  

Este processo histórico associado ao imperialismo, colonialismo e 

formação da identidade britânica tem ressonância no presente.  Setores 

conservadores do Reino Unido, na campanha pela saída da UE em 2016,  

acionaram discursos e práticas  xenófobas que não significavam somente o 

“medo do estrangeiro”, mas o medo também de perder o “status de império” que 

os britânicos conservadores buscam voltar a ter. Tudo isso pode combinar com 

o isolacionismo –, pois existe o receio de se extinguirem os elementos que 

conectam indivíduos a sua psiquê no sentido identitário: língua, costumes, 

vestimentas, tradições, lembranças da infância, círculos sociais, e o que mais 

lhe for conhecido como formação de suas identidades e personalidades 

individuais, transpassando por experiências coletivas.  

 

5.2.  A “ameaça” migratória e controle de fronteiras na campanha do 

Brexit  

As fronteiras, entendidas como barreiras, são limites criados física e 

socialmente para conter determinados fluxos e interações. Porém, antes de 

iniciar a discussão sobre migrações e fronteiras no Reino Unido, é crucial citar 

que há uma diferença entre o espaço Schengen e a legislação da UE acerca de 

imigração. O dinâmico espaço Schengen foi criado em 1985 com a intenção de 

não haver mais fronteiras internas entre os países signatários, sendo 

considerado um marco na cooperação do bloco europeu por suas ações 

englobarem questões judiciais, vistos em comum baseados em políticas de 

reciprocidade e alfandegárias.  

À vista disso, a Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 

Costeira) é a agência oficial da UE que foi fundada em 2004 para a gestão da 

cooperação operacional das fronteiras externas à UE. Sua principal função é 

realizar pesquisas acerca da situação das fronteiras externas e enviá-las à UE a 

fim de regulamentar a entrada daqueles que vem de fora do bloco a partir de leis 

comuns de fronteiras internas, incluindo trânsitos internos (em portos, aeroportos 

e estradas, por exemplo) e controle externo com barreiras físicas, instalação de 

checkpoints e cooperação com países terceiros. Nesse sentido, o Reino Unido, 

ao fazer parte da UE, não se beneficiava da Frontex pois esse é o papel da 
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Agência de Fronteiras do Reino Unido (UK Border Agency).  Entretanto, o Reino 

Unido se beneficiava de determinados protocolos, como a participação em 

reuniões e atividades, principalmente nas relacionadas à criminalidade. Não por 

acaso que o Reino Unido foi o país que menos apoiava a cooperação no espaço 

Schengen91 nas pesquisas do Eurobarometer em maio e novembro de 201592. 

Por isso: 

O Brexit perturba e, potencialmente, remodela a geografia da fronteira 
externa da UE ao criar potencialmente uma nova fronteira externa da 
UE numa posição esquisita. Simbolicamente, a política de fronteiras da 
UE baseou-se numa demarcação clara do "interior" e do "exterior". O 
endurecimento da fronteira externa foi justificado com base na 
"responsabilidade" de cada Estado-Membro uns para com os outros e 
para com o projeto comum de integração europeia. Nos últimos anos, 
a série de trocas contenciosas entre a UE e países como a Hungria e 
a Bulgária sobre o tratamento que dão aos refugiados mostrou que o 
delicado ato de equilíbrio da governança liberal tardia já está sob 
pressão. (WOOD, 2018, p. 30) 

 

Segundo Glencross (2016), a campanha de 197593 não cobriu a pauta da 

imigração, pois naquele momento a imigração não era considerada um grande 

problema social para o Reino Unido. No entanto, nas décadas seguintes os 

imigrantes econômicos e os refugiados deixaram de ser bem vindos devido às 

crises econômicas  e às políticas de restrição à entrada de imigrantes. Desta 

forma,  o tema migratório se transformou em um problema relevante para os 

países que formam o Reino Unido nas últimas décadas. Neste sentido, houve 

altas demandas da população para que o ex Primeiro Ministro alterasse os 

termos de adesão à UE no que tange ao princípio de livre circulação de pessoas 

no bloco e 2016 (p. 15). Embora Cameron tenha sido a favor da entrada da 

Turquia no bloco europeu, pois para ele os turcos não representariam um 

problema ao Reino Unido, o país de maioria muçulmana foi visto como uma 

ameaça pela parcela conservadora da sociedade britânica, colocando os 

britânicos mais próximos da pauta de saída do Reino Unido da UE e contra as 

 
91 A Frontex é responsável pela segurança das fronteiras externas da UE e dos países 

associados de Schengen (Nota da autora) 

92 Vide: STANDART EUROBAROMETER 83. European citizenship. maio 2015. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb83/eb83_citizen_en.pdf. Acesso em: 
02 fev. 2021.e EUROPEAN COMMISSION. Public opinion. [s.d]. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
NDARD/surveyKy/2098. Acesso em: 02 fev. 2021. p. 19.  
93 A campanha sobre o primeiro plebiscito no Reino Unido a respeito da permanência ou saída 
do bloco europeu.  
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ações do ex Primeiro Ministro que era favorável a permanecer no bloco a partir 

de reformas sugeridas (GLENCROSS, 2016, p. 45).  

Quanto mais próximo da data do plebiscito britânico de 2016, mais 

frequentes se tornaram as notícias e informações do The Daily Express 

demonstrando as consequências negativas da migração, especialmente a 

forçada, em países europeus a fim de convencer os leitores de que sair da UE 

era a única forma de retomar o controle das fronteiras.  

A capa do jornal em 2 de junho de 2016 diz “Os invasores” e tem como 

subtítulo “migrantes sorrateiros montam barracas em penhascos franceses 

esperando barcos para contrabandeá-los até a Grã-Bretanha para encontrar 

seus companheiros”. A imagem ao fundo mostra diversas barracas ao ar livre, 

possivelmente em um penhasco, para ilustrar o suposto trabalho de migrantes 

da Albânia levando migrantes albaneses para o Reino Unido.   
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Fonte: DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 2 jun. 2016, capa. Disponível 
em: https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/2. Acesso em: 18 nov. 2020. 

A dicotomia do “nós x os outros” produz fronteiras simbólicas e físicas e é 

intensificada pela crença de que a identidade britânica é imutável. Desta forma, 

a exclusão dos “outros” é validada, uma vez que eles não compartilham de tal 

identidade (TODOROV, 2010, p. 198). A extrema direita e as parcelas 

nacionalistas e conservadoras adotam dessa estratégia a fim de manter a 

herança do passado “pura” a partir de argumentos sobre a manutenção da 

coesão interna.  Entretanto, utilizam-se frequentemente do consumo dos 

produtos da migração sem pestanejar: produtos importados, músicas, comidas 

típicas, vestimentas, filmes, entre outros.  
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A via de exclusão e de julgamento da “barbárie” no Reino Unido durante 

a campanha a favor da saída, como analisado anteriormente, se deu através do 

nacionalismo: este fenômeno se demonstra uma forma de excluir os outros (os 

não britânicos) e isolar-se a si mesmo em sua chamada “civilização”, 

estabelecida através do ponto de vista próprio e tirando a humanidade dos 

“outros”.  

Segundo Todorov, essa noção de “enxergar o outro como bárbaro” é 

comum na UE pelo caráter de escolher membros cujos países têm maioridade 

da população branca e cristã, apesar de esse parâmetro ser contraditório:  

O continente europeu ostenta o nome de uma moça, Europa, que teria 
sido raptada por Zeus, transformado em touro, e abandonada em 
Creta, ilha em que deu à luz a três filhos. No entanto, dessa lenda, 
Heródoto relata uma versão muito mais realista: em seu entender, 
Europa, filha do Rei Agenor da Fenícia (território correspondente ao 
Líbano atual), foi raptada, não por um deus, mas por homens bem 
comuns, gregos de Creta. Em seguida, ela viveu nesta ilha, tendo sido 
a origem de uma dinastia régia. É, portanto, uma asiática que veio viver 
em uma ilha do Mediterrâneo que dará seu nome ao continente. Essa 
designação para anunciar, desde os mais recuados tempos, a futura 
vocação da Europa. Uma mulher duplamente marginal torna-se seu 
emblema: de origem estrangeira, ela é uma desenraizada, uma 
imigrante involuntária; além disso, ela habita nos confins, longe do 
centro das terras, em uma ilha. Acabou sendo transformada pelos 
cretenses em sua rainha; e pelos europeus, em seu símbolo. O 
pluralismo das origens e a abertura dos outros tornaram-se a marca 
registrada da Europa. (TODOROV, 2010, p. 205) 

 

A Albânia submeteu sua candidatura à UE em 2009 e aguarda aprovação, 

sendo considerada um candidato em potencial, mas os albaneses não precisam 

solicitar vistos para entrar na UE. Por isso o trabalho desses albaneses em levar 

seus conterrâneos para o Reino Unido, o que, segundo o jornal, pode-se dizer 

que se enquadraria como barbárie, uma vez que são invasores que entram 

ilegalmente em um território que não lhes pertencem. Segundo a reportagem, os 

migrantes da Albânia se instalam em Dieppe, na costa francesa, em um campo 

com mais de 150 barracas para serem levados ao porto de Calais (França) e em 

seguida pegarem barcos até Reino Unido através do Canal da Mancha.  A 

reportagem destaca: 

Redes criminosas planejando o comércio crescente de pescadores 

pagam £ 1.000 por viagem, embolsando 90% da taxa de manutenção 

de £ 7.000. Calais, onde milhares de migrantes ainda vivem no famoso 
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acampamento “Jungle” [selva, em inglês], já foi a rota preferida do 

contrabando. 

[...] 

O Daily Express descobriu que até 400 migrantes podem tentar chegar 

ao Reino Unido a cada semana de barco. Um oficial em Dunkirk 

[França] disse: “Está rapidamente saindo de controle.  

“As gangues são compostas principalmente por albaneses, com muitos 

cúmplices com passaportes do Reino Unido e um suprimento 

constante de clientes. Estes são migrantes econômicos, não pessoas 

pobres que fogem da perseguição.” 

[...] 

O presidente-executivo da Vote Leave, Matthew Elliot, disse: “Esta é 

uma situação miserável e caótica. Com nosso generoso salário mínimo 

[National Living Wage, em inglês] e benefícios, não é surpreendente 

que os migrantes sejam atraídos aqui. São os britânicos que sofrem.”94 

Os imigrantes da Europa do leste são frequentemente homogeneizados 

como “ladrões de emprego” pelo jornal, pois, segundo a visão conservadora, os 

britânicos não têm mais o controle de suas próprias fronteiras para limitar o 

acesso migratório à ilha, causando uma sobrecarga dos serviços de seguridade 

social e do próprio NHS. A capa do dia 18 de fevereiro de 2016 do jornal afirma 

que “dois milhões de migrantes europeus pegam nossos empregos” e conta com 

a fala de Farage: “A migração em massa da UE continua, o que prejudica as 

perspectivas dos trabalhadores britânicos comuns. Vamos deixar a UE e 

controlar nossas fronteiras”.95  

O controle de fronteiras, destacado por Farage, opera em sua fala como 

um mecanismo de conter o fluxo de pessoas a fim de garantir que a classe média 

britânica e os “trabalhadores britânicos comuns” possam ter garantia de 

emprego. Além disso, o jornal frequentemente destaca que esses imigrantes que 

prejudicam a qualidade de vida dos britânicos advêm dos últimos países do leste 

europeu a entrarem na UE, uma vez que o número de imigrantes cresceu.  

 
94 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 2 jun. 2016, 55p. Disponível em: 
https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/2. Acesso em: 12 jan. 2021. 
95 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 18 jun. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/18. Acesso em:12 jan. 2021. 



122 
 

A Turquia também é frequentemente citada como um ponto de atenção 

aos leitores do jornal, como na capa do dia 13 de março de 2016: “Se a Turquia 

entrar [na UE], nós saímos”. Segundo o jornal, o Reino Unido deixaria a UE se a 

Turquia entrasse no bloco europeu devido ao potencial número de imigrantes 

turcos que poderiam migrar ao Reino Unido após a entrada daquele país de 

maioria muçulmana. Além disso,  o próprio jornal anuncia que esse medo é 

originário na crença de que a religião islâmica é autoritária.  A reportagem utiliza 

o termo “islâmico autoritário” para se referir ao presidente à época, Recep Tayyip 

Erdogan, assim como afirma com a fala de Farage sobre a abertura da fronteira 

para milhões de turcos traria riscos à segurança.96 

Na mesma página, Aaron Banks, co-fundador do partido de extrema 

direita “Leave.EU” (Deixe.UE), traz sua opinião numa pequena coluna, logo 

abaixo da reportagem sobre a Turquia, sob o título “Nós não podemos continuar 

pagando para que as coisas piorem” (We cannot carry on paying to make it 

worse). Aaron Banks afirma que o Estado turco finalmente se deu conta dos 

perigos do Estado Islâmico e que começa a controlar suas fronteiras, mas que o 

Reino Unido vivenciará a pior conjuntura se a Turquia entrar no bloco, pois o 

bloco europeu teria fronteira externa com Síria, Iraque, Irã e até mesmo com o 

Estado Islâmico.  A única maneira de salvaguardar a segurança do Reino Unido 

era saindo do bloco europeu. Importante destacar que a Turquia vem tentando 

entrar no bloco europeu desde 1987, mas que sua candidatura não foi aceita 

justamente pela operação da identidade europeia, pautada na branquitude e nos 

valores cristãos, sendo que a Turquia é um país de maioria islâmica e que essa 

religião vem sendo associada ao terrorismo.  

A questão da segurança também recai sobre os imigrantes em situação 

de refúgio: a capa do dia 1º de junho de 2016 informa que “migrantes pagam 

apenas 100 libras para invadir a Grã-Bretanha”97 através do Canal da Macha e 

do Porto de Calais (França). A reportagem informa que gangues têm lucrado 

com a vinda de imigrantes ilegais ao Reino Unido e que, segunda Diane James 

 
96 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 13 mar. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/3/13. Acesso em: 14 jan. 2021. p. 6.  

97 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 1 jun. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/1. Acesso em: 14 jan. 2021. 
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(Membro do Parlamento Europeu e do partido UKIP), o Reino Unido não 

consegue “proteger ou defender seu litoral contra esse negócio lucrativo”. Em 

seguida, uma fonte na prefeitura francesa explica que as tentativas de entrada 

ocorrem a noite e com “barcos perigosos”, evocando no leitor o medo da 

migração em massa que, além de ameaçar seus empregos, traz riscos de 

segurança à integridade física.  

Não à toa, na página seguinte, uma coluna informa que três requerentes 

de asilo do Paquistão foram detidos por ataques sexuais a 18 mulheres durante 

um concerto aberto em Darmstadt (Alemanha) e que eles serão deportados se 

comprovado que foram esses homens que as apalparam inapropriadamente. Na 

mesma página, Farage traz a sua opinião numa pequena coluna sob o título de 

que “Nós devemos parar os traficantes agora ou muitos morrerão”, o que 

demonstra a instauração do medo da migração através da possibilidade de morte 

ao afirmar que “É claro que vários barcos já despacharam suas cargas humanas 

traficadas. O motivo de agora haver uma tempestade na mídia é porque um 

barco teve problemas e precisou ser resgatado”.98 Em outras palavras, Farage 

afirma em sua fala que esse barco resgatado com tráfico humano é apenas um 

de vários que ocorrem sem que os leitores tenham conhecimento e que, 

potencialmente, os traficantes já estariam no Reino Unido, pois, segundo 

Farage, a UE não é eficaz em proteger suas fronteiras.  

Esses excertos do jornal demonstram que a migração no Reino Unido é 

uma questão de segurança e não humanitária. A “securitização da imigração” 

passa a acontecer quando esse tema é construído como uma “ameaça” aos 

nacionais na opinião pública das sociedades receptoras de imigrantes, o que 

causa o sentimento de insegurança. Imigrantes, nesse sentido, são geralmente 

associados a ataques terroristas e a elementos que desestabilizam o 

funcionamento dos sistemas de seguridade social, incluindo saúde, educação e 

empregos.  

A “securitização” da imigração pode ser associada ao conceito de 

teicopolítica como a política de contenção e de produção de barreiras para 

 
98 “It is clear that several boats have already dispatched their trafficked human cargos. The 

reason there is now a media storm is because one boat got into trouble and had to be rescued.” 
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controlar determinados fluxos de pessoas. As teicopolíticas  surgem a partir da 

criação de barreiras físicas a fim de controlar e de coibir aqueles que pretendem 

adentrar o território de maneira ilegal, tendo a autoridade para defender as 

consideradas “ameaças migratórias” (ROSIÉRE, 2015, p. 370). Apesar de a 

queda do muro de Berlim em 1989 ter significado a derrubada de muros, as 

teicopolíticas vêm se intensificando para barrar a entrada de “indesejáveis”. O 

porto de Calais é um dos exemplos: entre 2015 e 2016 mais de 84.000 imigrantes 

e refugiados foram pegos tentando entrar irregularmente no Reino Unido através 

de pontos estratégicos como o porto de Calais (França) a fim de chegar ao Reino 

Unido99. Por isso, Londres decidiu construir um muro em tal porto francês a fim 

de conter o fluxo de imigrantes. 

Neste sentido, a imigração passou pelo processo de “securitização”, ou 

seja, se tornou uma questão de segurança por ser vista como objeto de ameaça 

para os Estados nacionais (BRANCANTE; REIS, 2009, p. 77), o que ocorre 

também na UE.  Dentro do bloco, a imigração é mais tratada como questão de 

segurança que humanitária, apesar das políticas de acolhimento dos últimos 

anos. Porém Corbett (ano), explica:  

A expansão da UE desde 2004, com o aumento da migração e da 
competição por trabalho pouco qualificado e mal remunerado no Reino 
Unido como parte da direção neoliberal geral da sociedade britânica, 
as consequências da crise financeira e as políticas de austeridade dos 
conservadores afetaram desproporcionalmente as condições sociais 
dos trabalhadores mais velhos, operários e menos qualificados. 
(CORBETT, 2016, p. 6) 

 

À vista disso, não surpreende que a “invasão” acontece em massa para o 

Reino Unido, de acordo com a visão das parcelas conservadoras da sociedade 

britânica, e que mais prejudica do que beneficia. A migração produz suas 

consequências econômicas e sociais que podem trazer o redirecionamento de 

gastos do governo. No entanto, é importante destacar que os processos 

migratórios também evidenciam vantagens na construção de uma sociedade 

 
99 WORK begins on Calais wall to stop refugees trying to board lorries to UK. The Guardian. Londres, 

26 set. 2016. Disponível em: <https://www.theguardian.com/uk- news/2016/sep/20/work-calais-wall-

refugees-lorries-uk>. Acesso em: 27 nov. 2020. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/sep/20/work-calais-wall-refugees-lorries-uk
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/sep/20/work-calais-wall-refugees-lorries-uk
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/sep/20/work-calais-wall-refugees-lorries-uk
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mais diversa, entretanto estas não são vistas por estes setores contrários à 

imigração.  

Ao negar ideais defendidos pela UE (como a pluralidade), o Reino Unido 

retoma uma concepção de “pluralismo” em defesa do Estado-nação, semelhante 

ao que clamava na Revolução Gloriosa (1688) para a constituição do Estado-

nação em detrimento do Estado absolutista.  Trata-se de um “pluralismo” 

somente para aqueles que se enquadram nos conceitos aclamados pela 

identidade britânica, restringindo-se à parâmetros como língua, passado 

histórico comum e território nacional.   

Essa visão de que a migração e a pluralidade são onerosas à sociedade está 

presente no jornal, como verificado anteriormente, e também na parcela 

conservadora da sociedade britânica.  Uma representante do Partido 

Trabalhista, Jo Cox, foi assassinada uma semana antes do plebiscito enquanto 

estava numa biblioteca. Sua principal pauta era a política de acolhida de 

migrantes em situação de refúgio no Reino Unido. O assassinato ocorreu no 

mesmo dia em que o cartaz do Breaking Point (ponto de ruptura, em inglês) foi 

lançado pelo UKIP. A deputada foi baleada durante a campanha em Birstall 

(West Yorkshire, Inglaterra) e o suspeito pelo assassinato seria Thomas Mair, 

simpatizante da extrema direita e militante do Partido Britain First (Grã-Bretanha 

primeiro), cujos posicionamentos políticos são contra a presença de imigrantes, 

especialmente muçulmanos, no Reino Unido, e a favor de um nacionalismo 

branco (Winter, 2016). Relatos afirmam que Mair gritava “Coloque a Bretanha 

em primeiro lugar” (put Britain first) ao atirar na deputada100, além de ter dito 

“meu nome é morte aos traidores, liberdade à Bretanha”101. 

Esse acontecimento ilustra não apenas os meios intolerantes e o uso da força 

no lidar com a polarização de forças envolvidas na campanha do plebiscito de 

2016, mas ilustra também a expressão de cunho violento e nacionalista 

enraizada durante a campanha pela saída, sobretudo para com aqueles que 

 
100 WINTER, Aaron. Island retreat: on hate, violence and the murder of Jo Cox. Open Democracy. 20 jun. 
2016.  Disponível em: <https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/island-retreat-on-hate-
violence-and-murder-of-jo-cox/>. Acesso em: 04 abr. 2019. 
101 PILDITCH, D. Court treats Jo Cox murder as being related to terrorism. The Daily Express. 20 jun. 
2016. Disponível em: <https://www.express.co.uk/news/uk/681726/Court-Jo-Cox-murder-terrorism-
terrorist>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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defendiam a UE e a imigração, como era o caso de Jo Cox102, considerada um 

dos “obstáculos” para que o Reino Unido alcançar sua plena soberania. Além 

disso, esse fato não representa apenas um homem branco que assassinou uma 

mulher com pautas humanitárias por ser a favor da imigração no Reino Unido. 

Esse acontecimento ilustra como a extrema-direita no Reino Unido demonstra 

ser a favor do uso da violência como forma de resolução de conflitos políticos.   

O estudo feito por Melanie Smith e Chloe Colliver (2016) mediu a incidência 

de tweets103 com conteúdo xenófobo e a atividade de grupos de extrema-direita 

no Twitter entre 28 de maio e 28 de junho de 2016, o que inclui a data em que 

Jo Cox foi assassinada e a data em que o resultado do plebiscito foi divulgado. 

Nesse período, houve um aumento de 291% de retweets104 no perfil oficial do 

partido Britain First, assim como seu número de seguidores aumentou em 15%. 

Entre as datas do assassinato de Jo Cox (16 de junho de 2016) e do resultado 

do plebiscito (24 de junho de 2016), o número de seguidores do Britain First subiu 

(COLLIVER; SMITH, 2016, p. 3), sendo em sua maioria homens no território da 

Inglaterra e de até 35 anos.  

As autoras afirmam que parte desse aumento pode estar relacionado ao fato 

de haver pessoas procurando por maiores informações a respeito do 

assassinato. No entanto, também afirmam que tal acréscimo se deve à 

identificação da população do Reino Unido com os ideais xenófobos defendidos 

pelo partido Britain First. Além do aumento de retweets e do número de 

seguidores, o Britain First foi incomumente mencionado no Twitter, o que lhes 

conferiu maior poder de voz e lhe garantiu mais visibilidade (tanto do partido em 

si quanto de seus argumentos racistas e xenófobos). O estudo ainda conclui que 

o número de tweets com conteúdo xenófobo e de crimes relacionados ao 

racismo aumentaram após a morte da deputada, com proeminência dos termos 

muslim (muçulmano), gypsy (ciganos, referindo-se aos imigrantes que provém 

de países do leste europeu, como Romênia), poles (poloneses) e paki (diminutivo 

 
102 O The Daily Express colocou esse acontecimento como capa nos dias 17 e 18 de junho de 2016, 
informando como o assassinato pode ter se dado, os suspeitos e breves relatos sobre a carreira política e 
a formação de Cox, trazendo depoimentos e homenagens de seus colegas de trabalho e de sua família, 
assim como trouxe falas de políticos britânicos afirmando sobre como esse fato é prejudicial à democracia 
britânica. 
103 O termo tweet se refere à postagem realizada através da rede social denominada Twitter, em que 
usuários podem publicar conteúdos com até 140 caracteres por tweet.  
104 Retweet se refere ao ato em que um usuário do Twitter compartilhar o tweet de outro em sua própria 
página, inserindo o tweet original do usuário que o postou.   
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de Pakistani, paquistanês – frequentemente referido não apenas a imigrantes 

provenientes do Paquistão e seus descendentes, mas a imigrantes e seus 

descendentes de países do sul da Ásia), com aumento de 42% de crimes 

relacionados a ódio na semana anterior e na semana posterior ao plebiscito, 

além dos assassinatos e dos ataques por motivações racistas (CORBETT, 2016, 

p. 18).  

Ainda como ilustração de como as parcelas conservadoras da sociedade no 

Reino Unido enxergam que a migração apenas os onera, o UKIP lançou o cartaz 

do Breaking point, sendo que Farage apresentou o poster do lado de fora do 

escritório da UE em Westminster com o seguinte excerto: Breaking point. The 

EU has failed us all. We must break free of the EU and take back control of our 

borders. Leave the European Union on 23rd June (Ponto de ruptura. A UE falhou 

com todos nós. Devemos nos libertar da UE e tomar de volta o controle de 

nossas fronteiras. Deixe a União Europeia em 23 de junho). Em segundo plano 

há uma foto retratando um enorme contingente de pessoas de maioria não 

branca e enfileiradas num campo aberto, associando a questão do 

estabelecimento de políticas migratórias e de refúgio às práticas consideradas 

dominadoras da UE, o que lhes prejudica no que tange à sua soberania e ao seu 

interesse nacional.  
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DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 16 jun. 2016, 55p. Disponível em: 
https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/6/16. Acesso em: 27 jan. 2021. p. 6.  
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O The Daily Express inseriu o poster na sexta página no dia 16 de junho 

de 2016, após a sequência de notícias a respeito do quadro político nacional e 

internacional. Em tradução livre, o poster do jornal ainda complementa:  

A imigração líquida no Reino Unido chega a mais de 330.000 pessoas 
por ano. Isso está contribuindo a levar o nosso crescimento 
populacional mais rápido por quase 100 anos. 
Isso é mais de 900 pessoas por dia: cerca de 6.000 todas as semanas. 
* 
Quase metade dessas pessoas são da UE. Eles estão vindo para viver 
no Reino Unido com o apoio da política de livre circulação da UE. 
O Reino Unido simplesmente não consegue lidar com este aumento 
em números: nossas escolas, hospitais, habitação e serviços de bem-
estar são esticados além da imaginação. 
Enquanto permanecermos na UE, não temos poder para alterar a 
política de fronteiras abertas da UE. 
Devemos nos libertar da UE e retomar o controle. 
Antes que a UE nos separe. 
* Estatística de migração líquida de 2016 do ONS (Agência para 
Estatística Nacional do Reino Unido) 

 

Como demonstrado nesse texto inserido no poster, a preocupação da 

parcela conservadora do Reino Unido é que a migração em massa, vinda 

especialmente da UE, sobrecarregue os sistemas de bem estar social do Reino 

Unido a ponto de atender mais os migrantes que os nativos, cujas consequências 

negativas “ultrapassarem a imaginação”. Por isso, a parcela conservadora 

enxerga que a política da livre circulação de pessoas na UE é prejudicial, pois 

faz com que qualquer país membro do bloco seja uma porta de entrada para o 

acesso ao Reino Unido. No dia seguinte, ao lançamento do poster (17 de junho 

de 2016), não houve publicação de cartas ou notícias a respeito da repercussão 

devido ao assassinato da deputada Jo Cox.  

O líder do UKIP à época afirmou que se tratava de uma foto exata e não 

editada que foi tirada em 15 de outubro de 2015 após a Chanceler alemã Angela 

Merkel ter anunciado acolhimento a esses imigrantes “refugiados” na Alemanha. 

Defende que a UE trataria da questão como pauta humanitária e de acolhimento 

e não como pauta de segurança de fronteiras. Para Farage, a UE está a ponto 

de se romper e um dos motivos principais é o de que a abertura das fronteiras 

do bloco europeu fez com que os países do Mediterrâneo se empobrecessem 

por terem de destinar seus orçamentos às políticas de acolhimento (HEFFER, 

2016).  

Todavia, é essencial esclarecer que a foto do poster foi tirada em 2015 na 

fronteira entre Croácia e Eslovênia (STONE, 2016), o que reforça o argumento 
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de que os setores conservadores da sociedade se utilizam de formas apelativas 

de fazer política para massas populares cujo senso crítico é relativamente mais 

baixo e que, por isso, são passíveis de mover-se em ações que pretendem 

manter o status quo desses grupos conservadores nas esferas representativas. 

Essas mensagens com conteúdo falso são distribuídas ao público com o objetivo 

de ativar o sentimento de que o Reino Unido priva a segurança e delimita os 

direitos dos cidadãos nacionais porque é obrigado a destinar seus fundos à UE 

em vez da manutenção de sistemas de garantias sociais aos britânicos.  

A capa do jornal de 6 de maio de 2016 afirmou: Bretanha enfrenta caos 

migratório e relacionou a situação ao voto pela saída: “um voto para salvar a 

nação”. Esta frase sinaliza bastante para o caráter relacional da ideia de nação 

e identidade nacional. Diante da alteridade migratória e da “ameaça externa”, os 

setores conservadores britânicos se enxergam como uma única nação, apesar 

do Reino Unido ser constituído por países diferentes. A imigração novamente é 

evocada como uma ameaça, desordem e caos à ordem nacional e cotidiana dos 

britânicos: “Especialistas dizem que este verão tem potencial para ser ainda pior, 

com as famílias britânicas voltando das férias apanhadas no caos”105. Segundo 

a reportagem, o fluxo de imigrantes pode aumentar para Calais devido à melhora 

do tempo com o verão se aproximando e que isso pode “exacerbar” os 

problemas atuais relacionados à imigração no país. O membro do parlamento 

europeu do UKIP Mike Hookem contribuiu para essa reportagem afirmando que: 

“Já é hora da UE e o governo britânico resolverem o problema dos migrantes e 

pararem de passar a bola [no sentido de passar a responsabilidade um para o 

outro].”106  

As reportagens do The Daily Express que abordaram situações de 

passagens clandestinas e pontos de controle de imigrantes no Reino Unido 

produzem sobretudo o outro como “ameaça” e “medo”: a ameaça do 

“estrangeiro”, do bárbaro, que chega ao território britânico ilegalmente e que é 

capaz de infringir a lei dentro do território, uma vez que assim o fez fora dele. 

Além disso, evoca o medo para que o governo “conserte o problema das 

fronteiras abertas”, como Wood explica (WOOD, 2018, p. 22). Esse tipo de 

 
105 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 6 maio 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/5/6. Acesso em: 37 jan. 2021. p. 4.  

106 Idem.  
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argumento traz, ainda, a sensação no leitor de que conter a imigração é crucial 

para manter a estabilidade e a segurança em suas rotinas diárias. O próprio 

plano de governo de 2015 do Partido Conservador afirmava “Britain first” 

(Bretanha primeiro) no contexto de defender a nação para os britânicos. Nesse 

sentido, o plano de governo também afirma que o documento “[...] é sobre 

melhorar a vida de cada uma das pessoas”107. Além de considerar no contexto 

que apenas os britânicos são essas “pessoas” cujas vidas serão melhoradas, o 

documento ainda coloca esse excerto próximo da pauta da migração, evocando 

ao eleitor que suas vidas podem ser asseguradas ao conter a migração e para 

retomar o poder equivalente à época do império:  

Segurança econômica e segurança nacional são as duas faces da 
mesma moeda. Sem um, você não pode ter o outro. Nossa 
prosperidade depende de a Grã-Bretanha continuar sendo uma nação 
ativa e voltada para o exterior, que está comprometida com o mundo, 
sem olhar para si mesma. Manteremos o forte papel global da Grã-
Bretanha e nossa capacidade de projetar o poder e os valores 
britânicos em todo o mundo.108 

 

Importante mencionar que o nacionalismo britânico foi principalmente 

evocado nos períodos de guerra e de conflitos bélicos a fim de engajar a 

população. Como nesse contexto não há guerras ocorrendo, a ameaça passa a 

ser vista como os elementos externos ao Reino Unido, uma vez que ameaça 

tanto a sua identidade vista como “pura” como a própria segurança interna. Não 

à toa, o artigo de Philip Hollobone, membro do parlamento pelo Partido 

Conservador, publicado no The Daily Express, afirma que o voto pela saída pode 

salvar a nação, pois os planos para o futuro da UE incluíam estender suas 

fronteiras para a Síria e o Iraque ao inserir a Turquia no bloco, garantindo, assim, 

a entrada sem visto a 77 milhões de cidadãos, sendo que os serviços públicos 

do Reino Unido não teriam capacidade para suportar o aumento da população 

de 64 para 77 milhões. 

 Há os seguintes equívocos neste artigo de opinião: 1) não há projeto de 

fronteiras estendidas para o Oriente Médio, uma vez que a UE é um bloco 

essencialmente europeu (especialmente branco e cristão), o que houve era a 

 
107 CONSERVATIVES. Strong leadership a clear economic plan a brighter, more secure future. The 

conservative party manifesto. London, 2015. Disponível em: 
<https://www.conservatives.com/manifesto2015>. Acesso em: 17 maio 2019. p. 81.  
108 Idem. p. 75.  
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política de acolhimento de pessoas em situação de refúgio advindas desses 

países devido aos conflitos com o Estado Islâmico; 2) nem todos os imigrantes 

escolhem migrar ao Reino Unido, pois os Estados mais escolhidos no que tange 

ao refúgio são Itália, Grécia e Alemanha (vide seção 5.3. desse capítulo); 3) 

Apesar de a Turquia ter submetido sua candidatura à UE, o bloco ainda não 

decidiu a respeito e não há previsão para sua entrada, uma vez que suas 

caraterísticas não são consideradas “europeias”. 

 

5.3. Nacionalismo, racismo e a exclusão política dos imigrantes: os 

“desejáveis” e os “indesejáveis”  

 

No Reino Unido, o etnocentrismo está fortemente encrustado nas formas 

de pensamento dos setores conservadores da sociedade britânica. A 

denominada retomada do poder hegemônico, enunciado de maneira inflamada 

na campanha pelo Brexit, significa frequentemente restringir o acesso de 

determinados imigrantes em seu território nacional.  

Como geralmente ocorre internamente em grupos sociais, a elite no Reino 

Unido tem suas divergências, mas a parcela que tem ganhado mais notoriedade 

nas esferas representativas de poder se caracteriza por posicionamento 

conservador, cujos discursos anti-imigração ganharam mais espaço após os 

atentados às torres gêmeas em 2001 nos EUA ao associar os ataques à 

migração proveniente de países muçulmanos (FLEMMEN; SAVAGE, 2017, p. 

2).  

Paralelamente à reeleição de Cameron em 2015, o aumento do fluxo de 

refugiados pelo mundo vinha chamando a atenção. No caso específico do 

Reino Unido, entre 2015 e 2016 mais de 84.000 imigrantes foram pegos 

tentando entrar irregularmente no Reino Unido através de pontos estratégicos 

como o porto de Calais (França).109 Por isso, Cameron estabeleceu que o Reino 

Unido receberia 20 mil refugiados ao longo dos próximos 5 anos110 e que 

 
109 WORK begins on Calais wall to stop refugees trying to board lorries to UK. The Guardian. Londres, 20 

set. 2016. Disponível em: <https://www.theguardian.com/uk-news/2016/sep/20/work-calais-wall-refugees-
lorries-uk>. Acesso em: 10 dez. 2020. 
110 UK to take up to 20,000 Syrian refugees over five years, David Cameron confirms. The 
Guardian. [S.I.], 07 set. 2015. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/uk-will-accept-up-to-20000-syrian-refugees-
david-cameron-confirms>. Acesso em: 03 nov. 2020. 
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trabalharia em conjunto com o ACNUR a fim de identificar a quais dos 

refugiados seria dada a permissão de entrar no território britânico. Cameron 

realizou diversas negociações com Bruxelas, sendo que o posicionamento 

britânico estava baseado na solicitação de isenção do princípio de uma União 

(Europeia) mais próxima111, alegando que a questão da entrada de refugiados 

no Reino Unido estava relacionada à segurança nacional e à saturação do 

território britânico no que tange à gestão de refugiados, e não apenas como 

uma questão de política migratória, como vinha sido tratado pela UE. 

A cooperação mútua é, em suma, a base para que a união entre os Estados-

membros se solidifique. Assim sendo, Bruxelas não aceitou a isenção do ever-

closer principle justamente porque a posição da UE frente à questão dos 

refugiados é de cooperação entre os Estados-membros na gestão de 

acolhimento dos refugiados.  

A respeito das cotas que Cameron buscou estabelecer, ressalta-se que a 

proposta de estabelecer uma cota de 20 mil refugiados era incompatível com o 

fluxo entrando na Europa, pois esse número representa apenas 0,4% da 

população de imigrantes no Reino Unido112. A fim de estabelecer parâmetro 

dessa situação no continente europeu, no mesmo ano, a Comissão Europeia 

apresentou uma proposta de recolocação de 120 mil refugiados, sem proteção 

internacional, dos quais 66 mil seriam distribuídos entre Itália e Grécia, 

demonstrando que a cota proposta pelo Reino Unido à Comissão Europeia não 

correspondia com o número do contingente de refugiados entrando na Europa.  

Nesse sentido, a não aceitação das políticas migratórias estabelecidas pela 

UE demonstra que Cameron, na posição de representante de Estado do Reino 

Unido, optou por um posicionamento cuja soberania nacional britânica se 

sobrepôs à supranacionalidade da UE a respeito da política de suas fronteiras 

nacionais.  

O projeto europeu busca rever ou esconder o seu passado colonial e 

conflituoso através da promoção da diversidade da cooperação e da integração 

 
111 DAVID Cameron calls for UK exemption from EU's 'ever-closer' union. The Guardian. 
Londres, 23 jan. 2013. Disponível em: <https://www.theguardian.com/politics/2013/jan/23/david-
cameron-uk-exemption-eu>. Acesso em: 16 jun. 2020. 
112 HOW does UK refugee commitment compare with other countries? The Guardian. Londres, 
8 set. 2015. Disponível em: <https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/sep/08/uk-
refugee-plan-comparison-european-countries >. Acesso em: 03 nov. 2020. 
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(TODOROV, 2010, p. 198), apesar de ser uma diversidade intraeuropeia, branca 

e cristã. Ao decidir sair do bloco, o Reino Unido busca “fazer-se grande 

novamente”, pois a mentalidade imperial se baseia na premissa da exploração e 

da dominação. Um exemplo disso é que os passaportes anteriores (1949-1982) 

tinham em suas capas a frase “Reino Unido e colônias” (United Kingdom and 

colonies) para se referir ao documento de viagem do cidadão britânico (KUMAR, 

2003, p. 7). 

O nacionalismo é geralmente uma via de exclusão e anda de mãos dadas 

com a raça (SMITH, 1979, p. 45), atribuindo culpa moral à cor da pele, algo que 

não se pode mudar, diferente de outros atributos de possível exclusão, como o 

conhecimento do idioma e a adaptação ao país de destino. Como Nairn (1977) 

afirma, o nacionalismo no Reino Unido se baseia na exclusão dos não-britânicos 

em vez da união dos britânicos, mas especificamente dos ingleses: “[...] o erro 

provavelmente está, na atribuição do sentimento racista a um indefinido 

‘nacionalismo’ de massa. É muito mais o sintoma de uma ausência de 

nacionalismo popular entre os ingleses” (p. 294). Farage, no dia 28 de fevereiro 

de 2016, contribuiu para uma das reportagens do Sunday Express sobre a 

imigração em massa para o Reino Unido:  

[...] não é bom para a nossa qualidade de vida, não é bom para a 
coesão social na nossa sociedade e na nossa população, que está 
inexoravelmente rumo a 70 ou 75 milhões, [a imigração] não tornará 
este um lugar melhor, mais rico ou mais feliz para se estar. [...] Se 
continuarmos membros da UE, é perfeitamente razoável e lógico dizer 
que nossa crise de migração vai piorar.113  

 

A notícia relaciona esse aumento da imigração não apenas por conta da 

questão do refúgio, mas também pela expansão da UE à Turquia com sua 

possível adesão. O apelo de Farage em sua fala coloca o aumento da imigração 

diretamente proporcional à queda da qualidade de vida no Reino Unido devido à 

crise social. Sua fala está muito relacionada com o racismo advindo da 

mentalidade imperial e da crise de identidade.  

Com o fim do conflito ideológico entre URSS e EUA, acompanhado pela 

queda do muro de Berlim em 1989, pela dissolução da URSS em 1991 e pelo 

consequente surgimento de novos Estados no leste europeu, a comunidade 

 
113 DAILY EXPRESS: The World’s greatest newspaper. 28 fev. 2016, 55p. Disponível em: 

https://www.express.co.uk/sitearchive/2016/2/28. Acesso em: 16 set. 2020. p. 4.  
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internacional vem percebendo que outros “muros” devem ser derrubados, dentre 

eles, o da imigração e o da xenofobia para que se abra espaço ao 

transnacionalismo e para que seja possível envolver discussões relacionadas à 

representatividade e à democracia. Em relação à imigração atual para a Europa, 

os países que mais receberam migrantes em situação de refúgio (“refugiados”) 

que deram entrada à solicitação de asilo em 2017 foram: Alemanha (198,3 mil), 

Itália (126,5 mil), França (93 mil), Grécia (57 mil) e Reino Unido (33,5 mil)114.  

Ao se estabelecer num novo território, o migrante tem seus direitos e 

garantias estabelecidos a partir do tipo de autorização de residência (vinculada 

ao visto) que lhe tiver sido garantida, porém é importante mencionar que o 

imigrante não tem a mesma autonomia que um cidadão nacional possui, 

especialmente com relação ao sufrágio, sendo que tais diferenciações estão 

relacionadas ao conceito de pertencimento à comunidade política [membership]. 

A lógica de representação “força a delineação ou demarcação de 

unidades de representação umas das outras” (BENHABIB, 2007, p. 448). O voto 

é a manifestação da escolha daqueles que os representarão na esfera política 

para defender seus interesses. 

De acordo com um estudo realizado por Ford (2009), já apontava-se que 

no Reino Unido os migrantes e os filhos de migrantes são mais propensos a 

aceitar a abertura de fronteiras, ao mesmo tempo em que pessoas que são parte 

de grupos sub-representados nas esferas de poder115 e/ou que passaram por 

situações de discriminação estão menos propensos a discriminar grupos de 

imigrantes com base em suas origens étnicas. Seguindo essa lógica uma das 

razões pelas quais o sufrágio não é garantido a imigrantes é para que a parcela 

da população a favor da imigração aumente ao ser somada com os votos de 

imigrantes, preservando a exclusão daqueles que não compartilham da mesma 

identidade do “povo local”, pois considera-se que tal poder de decisão de um 

país que “não pertence a eles”. Sendo assim, citam-se os critérios estabelecidos 

 
114 ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). Global Trends: Force 
displacement in 2017. Suíça, 2018. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/5b27be547#_ga=2.172170154.869721559.1540560726-
2095429475.1534728372>. Acesso em: 30 mar. 2019. p. 6 
115 Apesar de, muitas vezes, os grupos marginalizados poderem ser “maiorias” (em quantidade), tais 
grupos são frequentemente referidos como “minorias”, mas neste artigo utilizar-se-á o termo “grupos sub-
representados nas esferas de poder”. 
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pelo Parlamento Britânico para que indivíduos sejam elegíveis a votar em 

eleições gerais no Reino Unido, sendo necessário estar registrado para votar e:  

ter 18 anos ou mais no dia da votação; ser britânico, irlandês ou um 
cidadão qualificado da Commonwealth [ou seja, de países colonizados 
pelo Reino Unido]; ter residência num endereço do Reino Unido (ou ser 
um cidadão do Reino Unido morando fora do país e que tenha se 
registrado para votar no Reino Unido nos últimos 15 anos); não ser 
legalmente excluído de votar. (UK Parliament, The Electoral 
Commission, 2019)  
 

Por isso, a migração em massa não é interessante na visão dos Estados-

nação no que tange à garantia das identidades nacionais (geralmente 

consideradas “imutáveis” pelos setores mais conservadores da sociedade) e à 

manutenção da cidadania, pois considera-se que a migração a “desvaloriza”, já 

que torna “os laços políticos cada vez mais finos, até que a política seja 

transformada em uma comunidade de estranhos” (Benhabib, 2007, p. 448). 

Tanto a cidadania quanto o pertencimento [membership] são 

mecanismos que incluem aqueles que compartilham de uma mesma identidade 

ao mesmo tempo que excluem aqueles que são alheios a ela, considerados 

como “outros”. Nesse sentido, Benhabib (2007, p. 452-454) argumenta que o 

acolhimento de migrantes numa comunidade está baseado em critérios 

atributivos e não atributivos [ascriptive and non-ascriptive critera].  

Assim, pode-se "passar" como membro de outro grupo étnico; pode-

se "converter" para outra religião; e pode-se aprender a "falar a língua 

do outro". No entanto, evitar que um imigrante se torne membro de 

um país anfitrião com base nas características atribuídas é 

desrespeitar sua agência moral de duas maneiras: em primeiro lugar, 

culpando-os por o que eles não podem evitar de ser e, segundo, por 

rejeitá-los pelo tipo de ser que são em virtude de sua etnia, religião e 

grupo linguístico. Isso é discriminação e isso contradiz o respeito 

moral universal que devemos a cada ser humano. A distinção entre 

características descritivas e não-descritivas é justificada à luz de dois 

princípios morais: o primeiro é o princípio de atribuir a culpa moral e 

o mérito aos seres humanos em razão do exercício de seu livre 

arbítrio; o segundo é respeitar o princípio da não discriminação 

(BENHABIB, 2013, p. 148). 

 

Há uma premissa nos estudos de migração afirmando que os nacionais 

contra a imigração não conhecem as diferentes classificações de categorias 

migratórias, como imigrantes residentes, refugiados, asilados e cidadãos não 

nacionais. No entanto, o estudo de Ford (2009) afirma e comprova que os 
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britânicos distinguem os diferentes grupos de migrantes com base em categorias 

raciais, assim como os legisladores britânicos construíram os critérios que dão 

direito ao voto a determinados tipos de migrantes no Reino Unido, com base 

numa hierarquia étnica das relações sociais na sociedade britânica.  

Os imigrantes que têm direitos políticos mais amplos no Reino Unido são 

os que provém da Irlanda, principalmente por conta das conexões históricas, 

geográficas e raciais. Os imigrantes brancos geraram alguma resistência por 

parte da sociedade britânica, porém os considerados “não brancos” são os mais 

marginalizados das esferas de poder. Há menos restrições políticas a imigrantes 

brancos que em relação aos “não brancos” pelo fato de os nativos britânicos 

sentirem mais proximidade a aqueles do que a esses, baseando-se na raça.  

Destarte, há uma diferenciação étnica com relação aos imigrantes no 

Reino Unido com relação ao direito ao voto: os imigrantes provenientes de 

países colonizados pelo Reino Unido, cuja população é lida como branca e fala 

inglês, gozam de mais benefícios e de mais aceitação por parte dos nativos 

britânicos por se aproximarem ao grupo dominante da sociedade, o que lhes 

garante o direito à participação política através do voto.  

Por isso, os setores conservadores da sociedade britânica enxergam os 

imigrantes como uma ameaça à manutenção da identidade nacional e também 

como um entrave para o resgate da hegemonia britânica: sem a “pureza 

britânica” da época do império, quando a miscigenação era rara, não será 

possível retomar a soberania semelhante ao período imperial com uma 

identidade nacional em ameaça de extinção por conta da suposta dominação 

estrangeira. Nesse sentido, o sufrágio é negado a determinados tipos de 

imigrantes e às pessoas em situação de refúgio justamente por se tratar de uma 

das ferramentas que garante a representatividade do indivíduo na sociedade. 

Enxerga-se, portanto, que garantir o direito ao voto a um indivíduo “alheio à 

sociedade”, é renunciar os interesses britânicos, incluindo o alcance de uma 

soberania equiparada a de um império que o Reino Unido já havia sido no 

passado.  

Negar, portanto, o direito ao voto se torna um mecanismo de exclusão, 

porém de manutenção da identidade britânica, ameaçada pelos imigrantes e por 

pessoas em situação de refúgio. Esse é um mecanismo válido através das 

legislações de um conjunto de aparatos jurídicos da Declaração Universal de 
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Direitos Humanos e do Parlamento britânico: há validade por parte daquele 

porque se trata de um documento que afirma o direito de migrar, porém não 

defende outros tipos de garantias aos migrantes; ao mesmo tempo, há validade 

deste porque desde 2010 o cargo de Primeiro Ministro do Parlamento é ocupado 

por representantes do Partido Conservador do Reino Unido116, cujas pautas 

relacionadas à imigração se baseiam em enrijecer o controle das fronteiras 

nacionais a fim de colocar os interesses nacionais britânicos em primeiro lugar: 

“Nosso plano para controlar a imigração colocará você, sua família e o povo 

britânico em primeiro lugar. Reduziremos o número de pessoas que chegam ao 

nosso país com novas condições de bem-estar e reforço vigoroso.” (The 

Conservative Party Manifesto, 2015, p. 29).  

Verifica-se aqui mais uma vez que a fronteira imperial no Reino Unido foi 

evocada pela campanha da saída por fazer parecer que o racismo, a intolerância 

e a xenofobia eram as soluções mais cabíveis e rápidas para a crise social no 

Reino Unido, e o voto pela saída valida o sentimento de xenofobia.  

 

 
116 David Cameron foi eleito Primeiro Ministro em 2010 e permaneceu no cargo até sua renúncia em 2016 
após o resultado do plebiscito. A partir de então, Thereza May assumiu o cargo e permanece nele até os 
dias atuais. 
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Considerações finais:  

O objetivo dessa pesquisa era compreender a relação entre a ascensão de 

um nacionalismo britânico de perfil conservador e a intensificação de um 

discurso anti-imigração e a favor de um maior controle da fronteira nacional no 

contexto da campanha pela saída do Reino Unido da UE através das 

reportagens do jornal britânico conservador The Daily Express. Para isso, fez-se 

necessário verificar a construção da identidade britânica e os argumentos 

relacionados à supranacionalidade da UE.  

O jornal mencionado, como visto anteriormente, traz comentários e 

posicionamentos que retomam mecanismos de poder e de exclusão 

semelhantes à época imperial do Reino Unido, evocando o nacionalismo como 

forma de exclusão através do racismo e da marginalização de determinados 

tipos de imigrantes. Retomando Hall, as identidades operam através da 

diferenciação, das fronteiras e da exclusão, construindo sujeitos marginalizados 

e externos ao campo simbólico criado (HALL, 2020, p. 129).  

A partir do diálogo entre a análise documental do jornal e 

aprofundamento de teorias se construiu a análise dos resultados dessa 

pesquisa, colocando a nação, a identidade, a imigração e a fronteira como 

conceitos-chave para a interpretação das reportagens do grupo Express 

durante a campanha a favor do Brexit. A análise do jornal centrou nestas quatro 

temáticas interligadas e foi acompanhada de uma análise bibliográfica sobre os 

conceitos centrais da pesquisa (nacionalismo, identidade, xenofobia, imigração 

e fronteira) e sobre a discussão recente da própria campanha do Brexit. Dessa 

forma, verificou-se que a hipótese de pesquisa é verossímil: um dos principais 

motivos para que a parcela conservadora votou pelo Brexit é o controle do fluxo 

de imigração e de fronteiras, acarretando em formulações de políticas restritivas 

a determinados tipos de imigrantes no Reino Unido e ao aumento de 

argumentos nacionalistas, evocando a suposta “grandeza nata” dos britânicos 

frente tanto ao continente europeu, cuja parceria é distanciada, quanto frente 

ao aumento do fluxo de migrantes em situação de refúgio.  

Verificou-se, dessa maneira, que uma parcela da campanha a favor da saída 

do Reino Unido da UE evoca o nacionalismo de caráter imperial, ou seja, os 

mecanismos de dependência equivalentes à época em que o Reino Unido tinha 
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status de império no sistema internacional. No entanto, conclui-se que a saída 

do bloco europeu não é uma questão que se inicia em meados de 2016, porém 

já nos primórdios da integração no continente europeu, quando o Reino Unido 

se coloca em posição de isolamento, especialmente por parte da parcela 

conservadora da sociedade.  

A identidade britânica, evocando o Englishness, é a base que sustenta os 

argumentos dessa parcela conservadora, pois relembram e fazem uso de 

argumentos baseados em racismo e xenofobia para justificar determinadas 

formas de exclusão, inclusive defendendo o controle de fronteiras e a “retomada 

do controle”, uma vez que, na visão conservadora, a soberania do Reino Unido 

foi restringida pelas políticas consideradas burocráticas da UE.  

No âmbito da UE, os líderes do bloco econômico tinham a preocupação de o 

Brexit acelerar outros movimentos nacionalistas em países que fazem parte da 

UE, mas os argumentos favoráveis à Brexit têm se demonstrando cada vez 

menos oscilantes devido à questão econômica (visto que o Reino Unido depende 

economicamente das relações comerciais com países do bloco), assim como a 

operacionalização da saída envolvendo as negociações entre Bruxelas e 

Londres têm sido complexas a ponto de postergar a saída. A nível mundial, no 

entanto, o Brexit pode vir a incitar movimentos nacionalistas, conservadores e 

autoritários em outros países, especialmente na América Latina, pois 

historicamente o chamado “sul global” consome e reproduz ideologias e 

tendências políticas e econômicas do “norte global”. 

[...] o mecanismo favorito para explicar a difusão do nacionalismo para 
a Ásia, a África e a América Latina é uma mescla de imitação e reação: 
as elites, sobretudo intelectuais, adotam e adaptam as ideias 
ocidentais de nação e de regeneração nacional. O nacionalismo 
floresce nas circunstâncias específicas do imperialismo e do 
colonialismo europeus, mas sua disseminação é basicamente auto-
impulsionada e auto-reprodutora, desde que tenha surgido uma 
minúscula camada de intelectuais no país receptor.  (SMITH, 2000, p. 
186)  

 

 Nesse sentido, o Brexit em 2016 foi um movimento que se baseia em 

quatro pontos principais. O conservadorismo em que se evocou o nacionalismo 

de cunho imperial com o objetivo de remontar mecanismos de poder 

semelhantes à época em que o Reino Unido se considerava um “império” por 

conta de suas colônias nos séculos XVIII, XIX e primeira metade do século XX. 

À vista disso, o segundo ponto, a identidade inglesa (Englishness), foi um dos 
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alicerces para evocar o nacionalismo de cunho imperial, pois essa se relaciona 

com os mecanismos de poder mencionados, mas que também trazem consigo 

valores de racismo e de xenofobia. O que corrobora para o terceiro e para o 

quarto pontos: o isolacionismo e o controle de fronteiras. O terceiro ponto se 

relaciona com o fato de o Reino Unido tomar um posicionamento isolacionista 

frente às ações de integração do bloco europeu por julga-las como uma 

intervenção em seu interesse nacional. Por isso, o quarto ponto fez-se muito 

presente na campanha a favor da saída do Reino Unido da UE: sendo contra 

determinados tipos de imigrantes em território nacional por julgar que sua 

presença sobrecarregava os serviços de bem estar social, a parcela 

conservadora da sociedade britânica evocava o maior controle de fronteiras 

nacionais, especialmente os muçulmanos e lidos como não brancos, assim como 

a Turquia foi identificada como uma “porta de entrada” na UE, com destino ao 

Reino Unido, caso aquele Estado fosse membro do bloco europeu.  

Após o plebiscito em junho de 2016, Cameron renunciou ao cargo de 

Primeiro Ministro, pois, apesar de ter anunciado o plebiscito aos eleitores 

britânicos, ele era a favor da permanência em uma UE reformada e mais 

representativa para membros que não haviam aderido à união por completo 

(como a adesão ao euro e ao Espaço Schengen). Quando Theresa May assumiu 

o cargo de Primeira Ministra do Reino Unido após o plebiscito, uma de suas 

promessas foi a retirada dos britânicos do bloco seria bem-sucedida, porque 

“Brexit significa Brexit”, ou seja, em seu governo, o Reino Unido negociaria o 

melhor acordo para que eles saíssem da UE, unindo o país a partir de uma nova 

e positiva visão de futuro117. 

 Meses após o plebiscito, May evocou o Artigo 50 do Tratado de Lisboa 

em 29 de março de 2017 através de uma carta oficial ao Conselho Europeu, 

dando início ao procedimento legal para a saída do Reino Unido da UE e 

estabelecendo dois anos a contar dessa data para sair do bloco. A dificuldade 

de May, no entanto, foi a de elaborar um acordo no âmbito do Parlamento 

Britânico em que todos os ministros aprovassem para negociar com a UE. Após 

três tentativas de negociação entre o Parlamento britânico, May solicitou 

 
117 CHRISTYS, Patrick. Theresa May confirms Brexit will happen and wants Britain to forge 'new role' in 
the world. The Daily Express. 12 jul 2016.  Disponível em: 
<https://www.express.co.uk/news/uk/688497/Theresa-May-Prime-Minister-Andrea-Leadsom-Tory-
Conservative-leader-politics>. Acesso em: 16 maio 2019. 
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extensão do prazo para a saída da UE até 31 de outubro de 2019, seis meses 

após o prazo inicial para a saída118.  

Essa dificuldade de chegar a um acordo, inclusive dentro de seu próprio 

partido, fez com que May assinasse sua carta de renúncia no dia 7 de junho de 

2019 com o pesar de não ter sido capaz de conduzir o processo do Brexit, mas 

reconhecendo que se trata de um processo profundamente engendrado nas leis, 

na economia e até na sociedade britânica e que retirar-se da UE não seria do 

dia pra noite. May enfrentou dificuldades no parlamento principalmente a 

respeito da questão da fronteira entre as duas Irlandas: o fluxo de circulação 

entre a Irlanda e a Irlanda do Norte é intenso e, por ter acordo de livre circulação 

de pessoas diferenciado com o espaço Schengen, os cidadãos britânicos que 

residem ou trabalham na Irlanda e vice-versa teriam dificuldades em atravessar 

de um território para outro por questões de visto e de autorização, porque a 

Irlanda faz parte da UE e cruzar a fronteira seria como entrar num território 

estranho, o que seria inconveniente para quem vive passando de um lado para 

o outro, especialmente por questões de trabalho.  

Sob a liderança de Johnson, um dos políticos mais ativos na campanha pelo 

Brexit, o atual Primeiro Ministro conseguiu que seu acordo tivesse maioria 

aprovada no parlamento britânico em meados de dezembro de 2019, sendo 

considerada uma política de “Brexit duro”, ou seja, a construção de um 

relacionamento não muito flexível entre o Reino Unido e a UE, especialmente no 

que tange às relações econômicas. 

Logo após o resultado do plebiscito, os chefes de Estado dos países 

membros da UE se preocupavam com o fato de o Brexit poder acelerar outros 

movimentos nacionalistas dentro do bloco, balançando o projeto europeu 

iniciado com o Tratado de Roma (1957), pois tal acontecimento deu maior 

visibilidade a argumentos eurocéticos e xenófobos que intensificaram a 

ascensão de posicionamentos conservadores e de extrema-direita no Reino 

Unido. Apesar disso, após o Reino Unido acionar o Artigo 50 em março de 2017 

para que sua retirada do bloco europeu pudesse ser operacionalizada através 

de negociações dentro do Parlamento britânico e entre o governo britânico e a 

UE, percebeu-se que a questão era mais profunda. Além de afetar cidadãos de 

 
118 ARTICLE 50 EXTENSION. Institute for Government. 12 abr. 2019. Disponível em: 
<https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/article-50-options>. Acesso em: 16 maio 2019. 
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Estados-membros da UE residindo no Reino Unido e britânicos residindo em 

Estados do bloco europeu, o Brexit tem afetado negativamente as indústrias 

britânicas e, consequentemente, os empregos dos trabalhadores nessas 

indústrias. De acordo com a Federação dos Sindicatos do Reino Unido (Trades 

Union Congress), a conjuntura pós-plebiscito com base nos dados econômicos 

e de desenvolvimento industrial não foi tão favorável como a mídia e os setores 

conservadores da sociedade apontavam durante a campanha pelo Brexit. Como 

o Reino Unido depende da demanda de exportações para os países da UE, 1.5 

milhões de empregos estão ameaçados por se concentrarem nos setores 

financeiro, manufatureiro, científico, técnico e administrativo, além de o valor da 

libra esterlina ter caído (o que torna as exportações do Reino Unido mais baratas 

para o exterior), da inflação ter aumentado de 0,3% para 2,7% ao ano no fim de 

2016 e do PIB ter desacelerado em três quintos dos setores industriais119.  

Apesar de os eleitores a favor da saída não serem todos a favor do controle 

de fronteiras e das pautas anti-imigração, o Brexit pode indicar um pequeno 

processo de fragmentação da UE. O aumento de políticas e de posicionamentos 

extremistas e xenófobos resulta na intensificação do controle de fronteiras, tanto 

físicas como sociais, dificultando os processos de integração e trazendo conflitos 

interculturais que trazem à tona questões relacionadas à identidade e, assim, 

contribuem para a manutenção da exclusão de determinados grupos sociais. No 

caso do Reino Unido não é diferente: a crise social que os britânicos vêm 

atravessando traz à tona a questão da identidade e, por sua vez, a exclusão de 

grupos sociais mais vulneráveis, como determinados tipos imigrantes, com base 

na sua origem, religião e cor de pele.  

Portanto, o The Daily Express demonstra que os argumentos da parcela 

conservadora que é a favor da saída do Reino Unido da UE são baseados em 

preconceitos construídos e que se mantem desde o fim da segunda grande 

guerra, uma vez que foi quando a migração em massa para o Reino Unido se 

intensificou. Além disso, a questão da UE se demonstra como uma pauta 

relacionada à soberania em que o principal argumento está baseado no controle 

de fronteiras e na restrição da entrada para evitar a permanência no Reino Unido.  

 
119 HOW ARE WE DOING? The impact of Brexit at industry level. Trades Union Congress. Londres: 10 
set. 2017. p. 4. Disponível em: <https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/how-are-we-doing.pdf>. Acesso 
em: 18 maio 2019. 
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