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Introdução  

Nos últimos 20 anos, o mapa do mundo foi redesenhado inúmeras vezes para dar vazão 

ao surgimento de novas nações, muitas delas decorrentes da desintegração do conjunto de 

países que formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ou a 

Iugoslávia não-alinhada ao comunismo de Moscou. Se, a princípio, tal fato não representa nada 

de novo na história do século XX, especialmente em função das redefinições relacionadas ao 

contexto das duas grandes guerras, como entender esse movimento hoje, à luz das questões 

apresentadas pelo estudo dos nacionalismos, em que se apregoa o fim da era das nações 

(Hobsbwawm, 1990) e em que a Europa se encontra em processo de união e de busca de 

identidades transnacionais?  

Se é verdade que nação, nacionalismo e identidade nacional são atualmente expressões 

recorrentes, é preciso lembrar que nem sempre foi assim. A ideia de nação é relativamente 

recente e firma-se apenas a partir do final do século XVIII, significativamente marcada pelos 

movimentos sociais que culminaram na declaração de independência dos Estados Unidos da 

América, em 1776, e na revolução francesa, em 1789 (Anderson, 1983: 192). 

Para melhor compreender os contornos contemporâneos da expressão identidade 

nacional e no pressuposto de sua redefinição em nossa modernidade tardia (Giddens, 1991), 

neste capítulo, parte-se de uma breve reflexão sobre o desenvolvimento do conceito de nação 

desde o século XIX e especialmente ao longo da segunda metade do século XX e início do XXI, 

discutindo-se alguns dos conceitos de nacionalismo e identidade nacional relevantes para o 

trabalho. 

Os discursos da modernidade, em especial os decorrentes do processo de globalização e, 

de certo modo em resposta a ele, o de afirmação e valorização de uma suposta cultura nacional, 

servem de baliza para uma reflexão sobre a questão dos nacionalismos em que se explora a 

relação entre identidade e um certo modo de vida  único, homogêneo e exclusivo  sintetizado 

de modo abstrato no conceito de cultura nacional. Nesse processo, o papel dos sistemas de 

ensino e de valorização de uma língua nacional ganha destaque, quer como ícone de uma dada 

cultura quer como fator de viabilidade para o processo de comunicação. 
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Por fim, aborda-se a questão das nações tardias, destacando-se algumas das 

características gerais que marcam os discursos desses novos países. Em geral, consistem em 

uma reapropriação do passado e na afirmação de uma identidade nacional homogênea e 

incontestável. Em comum, esses novos países se apresentam como velhas nações centenárias  

caracterizadas, de modo geral, pela existência de uma língua e cultura próprias e originais , 

que agora conquistam o reconhecimento, embora tardio, do seu caráter nacional. 

 

Nações e nacionalismos: uma perspectiva histórica 

A ideia de nacionalismo, em seus contornos atuais, tem as suas raízes no século XVIII, 

com Rousseau, Herder, Fichte e Korais, os quais, ao lado de Mazzini, são considerados os „pais 

fundadores‟ de teorizações cujos conceitos centrais giram em torno de três valores: autonomia, 

unidade e identidade (vd. Hutchinson & Smith, 1994: 11). Foi no século XIX, no entanto, que o 

nacionalismo desempenhou papel fulcral. Daí autores como Bagehot, citado por Hobsbawm 

(1990: 1), identificarem esse período como a era do apogeu dos nacionalismos. 

Na perspectiva europeia, as revoluções de 1848  a chamada “primavera dos povos”  

com forte apelo nacionalista, ao lado da unificação italiana, em 1861, e alemã, em 1871, servem 

de medida para a importância e valorização da ideia de nação e nacionalismo nesse momento, 

independentemente dos seus significados. 

É nesse período que Renan (1882: 17) profere sua célebre conferência sobre a nação, a 

qual caracteriza como um princípio espiritual, ou seja, uma ideia abstrata, um valor: “a nation is 

a soul, a spiritual principle”. A nação representaria um valor suficientemente forte para unir 

pessoas e mobilizá-las ao sacrifício: “A nation is a grand solidarity constituted by the sentiment 

of sacrifices which one has made and those that one is disposed to make again” (ibidem). 

Partindo desse princípio, o autor considera que o único critério válido para definição de 

uma nação seria o seu desejo de permanecer unida: “The desire of nations to be together is the 

only real criterion that must always be taken into account” (Renan, 1882: 17). Trata-se, 

portanto, de uma escolha livre e coletiva, sempre renovada, numa espécie de “plebiscito” diário 

(ibidem). 

A clara distinção entre Estado e nação, que transparece da definição de Renan, não 

impede, no entanto, que tais conceitos sejam cada vez mais apresentados em conjunto. Com a 

sobreposição das noções de Estado e nação, patriotismo e nacionalismo também se confundem. 

O Estado garantidor da vida social e a ideia de nação que com ele se identifica formam um 
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amálgama. Defender o Estado-nação significa defender um status quo, uma realidade social, 

um modo de vida e, em alguma medida, defender os nossos interesses contra os interesses de 

outros. 

É ainda no século XIX que o papel da língua no desenvolvimento dos nacionalismos 

ganha relevância. Embora, de acordo com Anderson (1983: 196), até o final do século anterior 

a existência de uma língua comum não fosse frequentemente associada ao sentimento de 

pertença nacional, essa situação começa a se modificar a partir do século seguinte, 

especialmente no que diz respeito às chamadas “línguas de imprensa” (print-languages). 

Com o desenvolvimento da tipografia e de um mercado cada vez mais baseado na 

produção em massa e no incentivo à circulação de mercadorias, as possibilidades de produção 

em série e de comercialização de livros e jornais se multiplicam e ganham relevância como 

atividade econômica. A escolha de uma entre as várias línguas disponíveis como sendo aquela 

em que determinado material será produzido, ou seja, como uma língua de imprensa, representa 

vantagens para os indivíduos que forem aptos a se expressar por via dela e desvantagens para os 

demais. Além da língua ou dialeto locais, agora é preciso que o indivíduo seja capaz de se 

comunicar nessa outra língua para fazer parte de um novo e importante mercado consumidor, 

que, impulsionado pela lógica do capitalismo, cada vez mais se amplia. A promoção de uma 

língua local à categoria de língua de imprensa implica, portanto, o alargamento do número de 

falantes e do espaço geográfico em que é praticada. 

 As línguas de imprensa rapidamente passam a ser associadas ao processo de formação 

de uma consciência nacional (Anderson, 1983: 44 et passim). Tais línguas permitem a 

reprodução e disseminação de ideias por um território alargado, ao mesmo tempo em que 

estabelecem espaços comuns de troca e comunicação numa língua distinta tanto do latim 

quanto das línguas orais – “(…) they created unified fields of exchange and communication 

below Latin and above the spoken vernaculars” – e conferem uma nova “fixidez” à língua, 

promovendo, assim, novas línguas de poder, distintas das línguas de administração.  

As línguas de imprensa, dessa forma, promovem uma nova solidariedade, agora 

ampliada, pois não dependem mais do contato direto entre as pessoas, como no caso das línguas 

orais, e podem ser disseminadas pela reprodução em massa e circulação física do material 

impresso. O âmbito de circulação da língua de imprensa, ou seja, a definição dos contornos 

desses “campos unificados de trocas e comunicação”, permite, mais uma vez, que se coloque 

em funcionamento um mecanismo de identificação e diferença. 

Por fim, a configuração das línguas de imprensa como línguas de poder distintas das 

línguas de administração permite que se estabeleça um novo equilíbrio de forças, o qual, a 
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princípio, favorece as comunidades locais  e suas respectivas elites  que mantêm contato 

permanente, em detrimento, muitas vezes, dos centros de poder localizados em territórios 

distantes. 

O desmantelamento dos impérios otomano e austro-húngaro, no início do século XX, e 

a eclosão das duas grandes guerras que abalaram a conjuntura mundial compõem esse cenário 

de confronto, ajustes, criação e redefinição de territórios nacionais ou de Estados-nação em que 

o mapa da Europa é redesenhado. Nas décadas seguintes, fortalecem-se, em relação de 

oposição, dois grandes blocos: o dos países de regime comunista e o dos países de regime 

capitalista. É nesse período que o nacionalismo ganha outra roupagem, especialmente a partir 

dos trabalhos de Gellner, Anderson e Hobsbawm. Em comum, esses autores partilham a ideia 

de nação como uma espécie de ficção ou criação – uma comunidade inventada, para Gellner 

(1964: 62), ou uma comunidade imaginada, para Anderson (1983: 6).  

Mas a nação como comunidade imaginada só se torna possível a partir do 

desenvolvimento de um sistema educativo ampliado (Hobsbawm, 1990), que permite a partilha 

de um substrato comum  valores, princípios, história, representações, interpretações  por um 

número alargado de pessoas. Permite, em alguma medida, a ampliação da comunidade que se 

imagina como una e homogênea, projetando uma imagem coletiva, partilhada por todos. Nesse 

processo, a língua mais uma vez desempenha papel essencial e indissociável do 

desenvolvimento desse sistema ampliado de ensino, de bases nacionais. A existência de uma 

língua comum, que permita a comunicação entre os indivíduos, é condição de viabilidade do 

sistema ao mesmo tempo em que este se encarrega de difundir o ensino e utilização dessa 

língua.  

A relação entre língua, comunicação e identidade é analisada por Deutsch (1966: 27), 

que explora o viés da comunicação, numa perspectiva funcionalista, associando o partilhar de 

uma identidade nacional à capacidade de comunicação efetiva entre as pessoas pertencentes a 

uma comunidade ampliada, em contrapartida às barreiras de comunicação que surgem no 

contato com pessoas de comunidades distintas: “Membership in a people essentially consists in 

wide complementary of social communication. It consists in the ability to communicate more 

effectively, and over a wider range of subjects, with members of one large group than with 

outsiders”.  

O papel da língua, no entanto, não se esgota em seu potencial de comunicação. Mesmo 

no interior dos sistemas de ensino, ela assume outras funções. Um sistema educativo 

estruturado em torno de uma língua comum estimula a associação entre essa mesma língua e 

um conjunto de crenças e valores, de modos de pensar e de viver, permitindo, assim, a 
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construção e disseminação de uma determinada identidade. Dizendo de outra forma, atua na 

construção e difusão das diferentes línguas e discursos dos nacionalismos. 

O desenvolvimento de um sistema educativo também está nas bases da ideia de 

tradição, um dos recursos fundamentais à criação e perpetuação das identidades nacionais. 

Parte-se do discurso da tradição, entendida como uma prática antiga que se perpetua pela 

repetição numa dada comunidade, um costume continuado e carregado de sentido, que atesta a 

existência de uma história comum e de uma memória partilhada e é, de certa forma, indicador 

de uma mesma origem. A tradição, nesse sentido, carrega uma grande carga de concretude. Daí, 

talvez, seu forte apelo como fator de comunhão e identidade.  

O discurso da tradição é frequentemente entretecido com o discurso da identidade 

nacional. Em alguma medida, a ideia de nação se fundamenta na partilha de tradições comuns. 

Mas o que Hobsbawm (1983: 77) destaca em seu estudo sobre o nacionalismo é que as hoje 

valorizadas tradições nacionais são criações. Para o autor, a invenção da tradição resultaria da 

conjugação de três fatores preponderantes: o desenvolvimento de um sistema secular de 

educação primária equiparável à igreja, a invenção de cerimônias públicas e a construção em 

massa de monumentos públicos (Hobsbawm, 1983: 77-78). A formulação do autor explicita o 

papel não só da educação, mas de um sistema educativo, no processo de invenção das tradições, 

que, em alguma medida, alimentarão a imaginação de futuras nações.  

O caráter inventivo da tradição também transparece da definição proposta por Giddens 

(1994: 61), em que esta é apresentada como um “meio de organização da memória colectiva”. 

Por trás da expressão “organização”, é possível encontrar o mesmo mecanismo de seleção e 

descarte, já referido por Anderson em sua definição de nação como comunidade imaginada. 

Talvez por esse motivo as tradições surjam no discurso da modernidade sempre com carga 

positiva. As práticas negativas, que precisam ser extirpadas, esquecidas, apagadas, sublimadas, 

em geral não ganham o rótulo de tradição. 

Independentemente da amplitude do papel que se pretenda reconhecer para a existência 

de uma língua nacional, para o desenvolvimento de um sistema nacional de educação ou para a 

partilha de tradições comuns no processo de desenvolvimento das identidades nacionais, não se 

pode negar a importância desses elementos para a compreensão das discussões atuais sobre os 

nacionalismos. 

Para Hobsbawm (1990: 169), o período que vai das grandes guerras até o final do século 

XX marca uma mudança significativa no ideário do nacionalismo. Se ele surge como força 

propulsora da história até a primeira metade do século passado, isso não acontece na atualidade, 

o que não significa dizer que os nacionalismos não estejam presentes e se façam sentir nos dias 
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de hoje. Parece mais razoável interpretar a declaração acima como indicativa de uma mudança 

no papel desempenhado pelos nacionalismos.  

Independentemente do desenvolvimento dos conceitos de nação e nacionalismo, parece 

haver, no entanto, um ponto de ruptura nessa cronologia. Hobsbawm (1990: 4) ilustra bem esse 

movimento ao listar, na introdução do seu livro, algumas das obras que considera relevantes 

para a compreensão do tema, estabelecendo, assim, um claro recorte na produção anterior – 

“the number of works genuinely illuminating the question (…) is larger in the period 1968-88 

than for any earlier period of twice that length” (itálicos acrescentados). Anderson (1983/2005) 

demonstra a mesma preocupação ao registrar, no prefácio à segunda edição do seu livro, sua 

própria seleção de trabalhos.  

Sejam quais forem as referências citadas por Anderson e Hobsbawm, o que importa é 

que estas parecem indicar não só uma ruptura no modo de pensar a questão dos nacionalismos 

como também uma mudança do movimento em si, do papel dos nacionalismos após as duas 

grandes guerras. Anderson (1983: xii), ao comentar a proliferação de obras sobre o tema nas 

últimas décadas do século XX, dá razão à afirmação de Hobsbawm de que a era do 

nacionalismo teria chegado ao fim: “Hobsbawm has had the courage to conclude from this 

scholarly explosion that the age of nationalism is near its end: Minerva‟s owl flies at dusk”.  

 

A invenção da nação: os discursos da modernidade 

A rigor, afirmar que a era dos nacionalismos, nos moldes vivenciados entre os séculos 

XIX e meados do XX, teria chegado ao fim, não significa decretar o fim dos nacionalismos 

propriamente ditos. Pode-se dizer, no entanto, que os nacionalismos que experimentamos hoje 

têm características próprias e, talvez, desempenhem funções distintas daquelas que marcaram o 

período anterior.  Parte dessas mudanças deve-se ao contexto atual, marcado pelo processo de 

globalização e pela concorrência dos vários discursos de valorização da diversidade cultural. 

A configuração de sistemas globais de diversas naturezas, em especial política e 

econômica, delineia um cenário rico em interligações e interdependências. As empresas se 

fundem em grandes grupos financeiros e econômicos que atuam em diversos segmentos de 

mercado e áreas geográficas. Os Estados se associam, criando organizações em âmbito 

internacional, estabelecendo vínculos entre eles, mais ou menos estreitos, mais ou menos 

firmes, mais ou menos duradouros. As línguas se misturam e confundem, transportadas por um 

sistema de comunicação em rede, ramificado, capaz de vencer distâncias em segundos. 
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Nesse cenário, a extensão e os limites dos territórios nacionais ganham novos 

contornos. A mobilidade e circulação de bens, pessoas e serviços evidenciam a porosidade das 

fronteiras e intensificam os contatos entre pessoas que falam línguas diferentes, adotam 

costumes distintos, possuem uma escala de valores própria, podem ver o outro como estranho. 

São pessoas nascidas em territórios diferentes, educadas em sistemas de ensino variados, com 

crenças religiosas e morais específicas, história e memória coletiva próprias.  

Nesse ambiente de contato, mistura e choque, é mais uma vez posto em ação um 

mecanismo de identificação e diferença. Por um lado, a multiplicação de contatos parece acirrar 

a percepção da diferença, por outro, e em sentido inverso, permite a criação de identidades 

ampliadas, transnacionais, como as de gênero, profissão, religião entre outras. É nesse contexto 

que se pretende inserir a questão da identidade nacional, como um dos recursos adotados nesse 

jogo de contraposições.  

Um dos significados imediatos da expressão identidade nacional talvez ainda seja a 

referência a uma origem comum, quer em função da hereditariedade, quer em função da fixação 

num dado território ao longo do tempo. O Estado-Nação  expressão disseminada no século 

XX  ao qual o indivíduo está ligado pelo nascimento, por sua história, língua, cultura ou 

mesmo pela via da auto-identificação seria o vértice dessa comunidade. Parte-se do pressuposto 

de que a partilha desses elementos implicaria necessariamente uma identidade comum.  

O nacionalismo, em suas várias facetas, invariavelmente estabelece um elo entre o 

indivíduo e a nação com a qual se identifica. É a natureza dessa identificação que agora é posta 

em causa. Se antes o pressuposto era de que a identidade nacional implicava necessariamente a 

comunhão de valores, história, memória, modo de vida e cultura, em sentido amplo, agora essa 

identificação inata, natural, autêntica e verdadeira é questionada. 

Não é preciso ir muito longe nesse jogo de identificações e diferenças para constatar a 

ausência da homogeneidade suposta. Num mesmo Estado nacional, os hábitos e costumes das 

pessoas variam não só em função da geografia, como também dos credos, do status financeiro, 

da classe social, da língua ou mesmo da história pessoal entre tantos outros fatores. Embora ter 

a mesma nacionalidade de alguém não conduza a uma identidade necessária, seja em que 

sentido for, a referência a um certo caráter nacional é recorrente. O apelo a essa identidade, ao 

fator nacional, como sendo um vínculo que se estabelece entre aqueles que partilham uma certa 

nacionalidade, é extremamente sedutor, quase irresistível. 

A crença nessa identidade, que não precisa de prova ou confirmação e é dotada de forte 

carga de espontaneidade, é uma das principais características da identidade nacional. Segundo 

Anderson (1983: 4), o fator nacional e o nacionalismo seriam “artefactos culturais” especiais 
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que produziriam a nação, definida pelo autor como sendo uma “comunidade política 

imaginada”, ao mesmo tempo “limitada e soberana”  “it is an imagined political community – 

and imagined as both inherently limited and sovereign” (ibidem: 6). 

Respeitados os diferentes posicionamentos, o caráter imaginado da nação surge como 

um substrato comum. O nacionalismo como produto da nação, como resultado da partilha de 

valores comuns, histórias, memórias, territórios, laços sanguíneos e afetivos, é superado pela 

ideia de criação e novidade. “Nationalism is not the awakening of nations to 

self-consciousness: it invents nations where they do not exist (...)” (Gellner, 1964: 62). Para 

Gellner (1983: 64), não são as nações que promovem o nacionalismo, mas sim o nacionalismo 

que inventa as nações. 

Não significa isto dizer que as nações sejam criações arbitrárias, resultantes da fantasia 

de grupos determinados, produzidas artificialmente no processo de disputa por controle e poder 

inerentes ao tecido social. O nacionalismo se vale de práticas existentes, mas, a partir de um 

vasto território delas, ele seleciona e recorta. Escolhe as práticas que deseja lembrar e descarta 

aquelas que deseja esquecer: “Admittedly, nationalism uses the pre-existing, historically 

inherited proliferation of cultures or cultural wealth, though it uses them very selectively, and it 

most often transforms them radically” (Gellner, 1983: 64). 

Daí a crítica de Anderson (1983: 6) à definição, adotada por Gellner, de nação como 

invenção. Esse termo reforçaria, na opinião de Anderson, a compreensão equivocada de que a 

nação e o nacionalismo seriam construções arbitrárias, sem qualquer relação com o contexto em 

que surgem. Por esse motivo, Anderson opta pelo termo “imaginada” para definir a nação.  

Apesar disso, o produto final desse processo inventivo, seja qual for, resulta numa 

espécie de ilusão coletiva. O verniz que o protege é o da homogeneidade, antiguidade, 

predestinação. Como num truque de mágica em que o ilusionista faz desaparecer um 

monumento público com centenas de metros de altura e dezenas de toneladas sob o testemunho 

das câmeras de TV e uma audiência de milhares de telespectadores, a referência a uma 

nacionalidade, isto é, a utilização do rótulo “nacional” faz desaparecer diferenças e cria 

semelhanças. Ao contrário do primeiro truque, no entanto, esse é de ação continuada.  

Respeitando-se as diferenças de posicionamento, pode-se dizer que as teorias sobre os 

nacionalismos da segunda metade do século XX até hoje têm em comum a valorização dos 

conceitos de identidade e de cultura. A identidade que se estabelece entre aqueles que 

consideram pertencer a uma dada nacionalidade cria um „nós‟ ampliado, capaz de envolver 

milhões de pessoas, sobrepondo-se a critérios usualmente utilizados como distintivos, seja 

faixa etária, gênero, classe social, religião, profissão entre tantos outros. 
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Embora a diferença se faça sentir na alteridade, no contato com o outro, importa lembrar 

que o sujeito nacional também se constrói dentro do território do Estado-Nação. Esse sujeito 

nacional é referido no discurso político, jurídico e social incessantemente. Esse „macro-sujeito‟ 

que não representa exatamente ninguém, não corresponde a um único indivíduo, é assumido 

como representante de todos. Em sentido contrário, para ser reconhecido como nacional, ou 

mesmo para se auto-reconhecer como nacional, é preciso fazer um esforço para corresponder 

ou se identificar com esse modelo. 

 

Nações tardias: novas nações, velhos nacionalismos 

Usando uma expressão que, em tempos, já foi utilizada em relação à unificação alemã e 

italiana do final do século XIX, boa parte das atuais nações tardias, que surgiram entre o final 

do século XX e o início do atual, têm em comum a exiguidade do território e um discurso 

nacional fortemente embasado na afirmação e valorização de uma língua e cultura nacionais, 

características já destacadas por Hobsbawm (1990) ao se referir aos nacionalismos da segunda 

metade do século XX. No processo a favor do reconhecimento de suas respectivas identidades, 

resgatam uma história milenar, um passado compartilhado de lutas, sofrimentos e sacrifícios 

em prol do bem maior: a afirmação do seu caráter nacional. 

Numa perspectiva histórica, a novidade do conceito de nação e nacionalismo é apagada 

em favor de um passado justificador da demanda atual, como revela a seguinte afirmação de 

Hobsbawm (1983: 76): “modern nations and all their impedimenta generally claim to be the 

opposite of novel, namely rooted in the remotest antiquity, and the opposite of constructed, 

namely human communities so „natural‟ as to require no definition other than self-assertion”. 

A afirmação de uma língua comum implica solidariedade, que se se prolonga não só no 

espaço territorial da nação mas também no tempo, através de gerações, graças à fixidez e 

estabilidade que se tornam possíveis com a conversão de uma certa língua em língua de 

imprensa. Essa característica, como alerta Anderson (1983: 196), será bastante útil ao discurso 

de afirmação nacional que procura atestar a sua antiguidade, pois encontra na longevidade das 

línguas um forte argumento a seu favor: “once one starts thinking about nationality in terms of 

continuity, few things seem as historically deep-rooted as languages, for which no dated origins 

can ever be given”. 

Ao contrário da Alemanha e da Itália dos finais do século XIX, no entanto, as atuais 

nações tardias surgem num contexto diverso, caracterizado por uma nova organização da 
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sociedade, em rede, como propõe Castells (1997: xxix), cuja forma é resultante da “revolução 

das tecnologias de informação” e da “reestruturação do capitalismo”. Esse novo modelo 

acentua a interdependência entre os diferentes Estados, que não mais prescindem de fazer parte 

de organismos internacionais. O próprio conceito de soberania é posto em causa, uma vez que a 

independência político-econômica parece não ser mais possível no exíguo território nacional. 

Billig (1995: 133) reproduz o discurso corrente, para criticá-lo logo a seguir, ao descrever o 

jogo de forças opostas que pressionam as fronteiras do Estado-Nação de fora para dentro  a 

globalização  e de dentro para fora  a valorização das diferenças regionais e a ameaça de 

fragmentação do território em novas unidades nacionais. “The result is that the sovereignty of 

the nation-state is collapsing under pressure from global and local forces. Economic necessities 

are compelling states to surrender parts of their sovereignty to supra-national organizations” 

(ibidem: 133). 

A virtualização do real, o esbatimento das fronteiras, o aumento da mobilidade, a 

formação de grandes grupos internacionais  políticos, econômicos, sociais  que caracterizam 

a atualidade, modificam a própria noção de fronteira. Agora não mais prejudicam ou bloqueiam 

a passagem de bens e pessoas, mas regulam, definem critérios e selecionam, determinam o 

nível de porosidade. Nesse contexto, a mediação e a negociação ganham preeminência sobre o 

controle e a repressão. 

O caso da Europa é bastante ilustrativo do cenário atual. Em algum momento das 

últimas décadas, o próprio conceito de Europa perdeu parte do seu significado e tornou-se 

problemático, impreciso. Mais do que a discussão sobre o que seria a identidade europeia, os 

próprios limites da Europa se esvanecem confundidos entre a delimitação geográfica do 

continente e as fronteiras estabelecidas pelo projeto que se intitula de União Europeia. 

Tudo isso só encontra sentido nos tempos atuais, em que a chamada modernidade tardia 

parece dissolver as estruturas sólidas que sustentavam a sociedade, imprimindo velocidade e 

movimento e exigindo um novo senso de equilíbrio e alguma sensibilidade. A mobilidade 

crescente e a multiplicação de contatos parecem acentuar a percepção da identidade e da 

diferença; ao mesmo tempo, desafiam a definição e a perpetuação de uma identidade única, seja 

ela qual for. Nesse panorama, a apropriação de uma dada linguagem e da cultura a ela associada 

atua como uma espécie de bálsamo contra as angústias do mundo contemporâneo e suas 

indefinições à medida que se reveste da ilusão da essência. Essa língua materna que nos é dada, 

e não escolhida, promove o estabelecimento de uma identificação imediata e dificilmente 

questionada, derivando dessas características a sua força e estabilidade, num mundo em 
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movimento contínuo e acentuado de mudança. A língua e sua cultura surgem como referências 

seguras num mundo em estado perpétuo de transformação. 

O discurso recorrente e repetitivo da identidade nacional parece ser, em alguma medida, 

a tentativa de resgate de uma identificação segura em meio a incerteza que caracteriza a 

sociedade contemporânea. O caminho trilhado com maior frequência é o do apego e da 

identificação a uma cultura nacional  conceito suficientemente amplo e abstrato para 

acomodar as mais variadas práticas e, sobretudo, o discurso ilusionista da homogeneidade.  

Numa sociedade em que o papel de consumidor muitas vezes se sobrepõe ao papel do 

cidadão e que oferece uma gama enorme e variada de identidades que o indivíduo ou grupo 

pode escolher e descartar, vestir e despir a todo momento  uma espécie de mercado-livre de 

identidades (Billig, 1995: 134) , a língua-cultura surge como contraponto a essas identidades 

voláteis  “the culture in which one has been taught to communicate becomes the core of one‟s 

identity” (Gellner, 1983: 69).  

O discurso atual, sob a bandeira da globalização, é o da fragmentação e fortalecimento 

dos processos de internacionalização em quaisquer de suas naturezas - política, econômica, 

social e, em alguma medida, cultural. É o que afirma Billig (1995: 132): “the processes of 

globalization, which are diminishing differences and spaces between nations, are also 

fragmenting the imagined unity within those nations”. As novas nações, mal alcançam a 

independência, lançam-se numa nova batalha por um lugar ao sol na ordem global. 

Como resultado desse movimento, surgem novas identidades e uma pluralidade de 

narrativas (Billig, 1995: 133), que, muitas vezes, competem entre si. Nesse cenário, a 

identidade nacional se afirma como uma dessas narrativas ou, na acepção de Bhabha (1990: 

300), a nação se apresenta como uma estratégia narrativa sempre em processo de construção: 

“Counter-narratives of the nation that continually evoke and erase its totalizing boundaries  

both actual and conceptual  disturb those ideological manoeuvres through which „imagined 

communities‟ are given essentialist identities”. 

O espaço criado pela multiplicidade de narrativas e sua inconclusão permite que a ideia 

de nação se revista de diferentes identidades simultaneamente, acomodando assim não só as 

semelhanças – estratégia em que se baseia a abordagem essencialista da ideia de nação – mas 

também as diferenças. A identidade nacional se liberta das suas amarras e permite margem de 

manobra para evitar conflitos e acolher a diferença. 

Mais do que desvendar um programa político responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento de uma dada identidade, interessa observar como ela se constrói e se modifica 
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incessantemente no tecido social, num processo colaborativo – ora consciente ora não – no qual 

tomam parte governo, academia, religião, sociedade e tantos outros agentes. 

Abandonada a visão essencialista da nação, dos nacionalismos e da identidade nacional, 

é preciso refletir sobre os processos que viabilizam essa identidade: “Culture is not a matter of 

race. It is learned, not carried in our genes” (Kuper, 1999: 227). Embora o fim da era dos 

nacionalismos já tenha sido declarado, o espraiamento do discurso nacional e sua capacidade de 

mobilização atestam a relevância da ideia de nação e de identidade nacional na sociedade 

contemporânea. A forte presença dos símbolos nacionais no mundo moderno, incorporados ao 

cotidiano de forma quase imperceptível, constitui apenas um dos exemplos da força dessa 

identidade ainda hoje.  

 

Síntese 

Uma breve retrospectiva histórica das reflexões sobre os nacionalismos a partir do 

século XIX até a atualidade é suficiente para ressaltar a pluralidade de abordagens adotadas e 

destacar alguns dos elementos intrinsecamente relacionados ao tema. O impacto provocado 

pelo capitalismo, associado ao desenvolvimento das línguas de imprensa e à criação de línguas 

nacionais, o desenvolvimento de um sistema ampliado de educação e o recurso a um conjunto 

de práticas aqui representadas pelo conceito de tradição para justificar uma espécie de caráter 

nacional são alguns dos elementos considerados relevantes para este trabalho. 

O cenário atual, caracterizado pelo processo de globalização e pela crescente 

mobilidade de pessoas, intensifica o contato com o outro e coloca em relevo um mecanismo de 

identificação e diferença essencial para a construção e percepção identitárias. A identidade 

nacional, assim como a identificação de e com uma cultura nacional, surgem como discursos 

recorrentes, muitas vezes explícitos, outras, naturalizados pelas diferentes estratégias 

narrativas. O papel da língua, quer como ícone de uma dada cultura, quer como meio 

catalisador do processo de comunicação, desponta como elemento essencial a esse processo. 

O preconizado fim da era dos nacionalismos traduz-se em uma nova percepção da 

questão na sociedade atual, onde estes parecem se revestir de novas características e 

desempenhar funções sociais diferentes daquelas realizadas pelos nacionalismos do século 

XIX. Corrobora essa afirmação a assiduidade dos discursos de afirmação, valorização e 

discriminação nacional que se repetem no dia-a-dia em todos os âmbitos da vida social. 

Conflitos armados, disputas econômicas, competições esportivas, campanhas de marketing que 
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transformam a nação em marca, tensões provocadas pelos movimentos migratórios, cenários de 

exclusão e inclusão, preconceitos e discriminação são apenas alguns dos exemplos. 

No contexto atual, onde o caráter imaginado da nação é destacado e explicitado como 

construção, a criação das nações tardias, que se tornaram independentes entre o final do século 

XX e os dias de hoje, serve de ponto de partida para uma reflexão sobre as novas roupagens que 

os nacionalismos adotam em face da contemporaneidade. Esse processo de construção 

discursiva das identidades nacionais será discutido a seguir, assumindo como ponto de partida 

as perspectivas adotadas pela análise crítica do discurso. 

 


