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RESUMO 

O nacionalismo é uma das instituições culturais mais influentes do mundo. Permeia 

tudo: os valores, as cerimônias, a educação, a forma como as sociedades se 

percebem como comunidade e se relacionam com as comunidades externas. Nação é 

uma forma muito forte de pertencimento, que cobra dos seus membros um grau de 

fidelidade acima de todos os outros, às vezes até mesmo o de fidelidade à família. O 

sentimento nacional é tão universal que as pessoas tendem a vê-lo como natural. 

Entretanto, nação é uma comunidade imaginada, de emergência bem recente: nasceu 

com a independência dos EUA e a Revolução Francesa, há apenas uma dezena de 

gerações. Toda a geopolítica é praticada em torno de nações com soberania para 

decidir suas práticas e seus destinos. E isso ocorre exatamente quando o mundo ficou 

pequeno e os grandes problemas humanos adquirem a escala global, e por isso são 

insolúveis com a lógica do nacionalismo.  

 

 

Comunidade real e comunidade imaginada 

 Uma família, um bando de coletores caçadores, uma aldeia são 

comunidades reais. Cada membro de uma dessas comunidades conhece todos 

os outros e tem repetidas interações com quase todos eles. Isso gera um 

sentimento de pertencimento que foi selecionado naturalmente no ser humano, 

como ocorreu também em muitos outros animais sociais desde milhões de 

anos antes do nosso surgimento.  O destino de um interessa aos outros, cada 

indivíduo tem sentimentos instintivos de empatia por todos da comunidade e se 

sente predisposto a agir altruisticamente na relação com eles. O nepotismo 

(proteção de parentes) é a prática cooperativa fundamental na comunidade, 

mas nela também é praticado o altruísmo recíproco entre membros sem laços 

conhecidos de parentesco. 

 Por centenas de milhares de anos, esses laços de pertencimento 

evoluíram no gênero Homo, inicialmente por seleção natural biológica e, mais 
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tarde e então muito mais rapidamente, pelo desenvolvimento da cultura, que 

nos humanos atingiu um padrão muito diferenciado e capaz de evoluir de modo 

bem menos dependente da biologia. Com a linguagem, o Homo sapiens 

desenvolveu uma inteligência coletiva de enorme poder, incluído o de imaginar 

divindades e também comunidades muito maiores do que as de convívio face-

a-face. 

 Após o término da última era glacial, há doze mil anos, houve a 

revolução neolítica, na qual o ser humano deixou de ser apenas coletor-

caçador para tornar-se também agricultor e criador de animais. Por bom tempo 

antes disso, a população humana já estava crescendo mais rapidamente. 

Muitas comunidades humanas ficaram maiores e também mais próximas umas 

das outras.  

 Liderança e prestígio são inerentes à natureza humana, o que é 

demonstrado pela sua ubiquidade e universalidade. Foram observados em 

todas as sociedades conhecidas passadas, e também o são em todas as 

comunidades atuais.  Em um grupo de escoteiros ou de pessoas em excursão 

turística, em um time esportivo, em um condomínio residencial, 

espontaneamente aparecem pessoas que são mais ouvidas e passam a liderar 

questões de motivação e coordenação. Traços pessoais, de personalidade e 

habilidades, influenciam decisivamente essa estruturação social em líderes e 

seguidores. Em uma pequena comunidade face-a-face, a organização social é 

igualitária: todos têm direitos iguais e não há autoridade coercitiva associada à 

liderança. Assim, tudo indica, organizaram-se as sociedades humanas, do seu 

surgimento até a revolução neolítica. Para uma revisão do assunto sob várias 

perspectivas, da antropológica à empresarial, ver von Rueden e van Vugt 

(2015). 

 A maior comunidade para a qual operam bem os sentimentos e 

comportamentos instintivos já descritos é, na avaliação de muitos, uma aldeia 

de até 150 habitantes. Com o tempo, algumas aldeias tornaram-se cidades, 

com milhares de habitantes, o que resultou em comunidades em que a 

agregação não é mais comandada por instintos genéticos. Benedict Anderson 

deu-lhes o nome de comunidades imaginadas, o que requereu o nome de 

comunidades reais para as pequenas e antigas comunidades face-a-face 

(Anderson 2008). No seu livro, Anderson focalizou a origem do nacionalismo e 

por que ele se afirmou com tamanha força. Sua teoria sobre a origem do 

nacionalismo tornou-se a referência básica no campo. Em artigo na Britannica, 

Hans Kohn sumariza a modernidade e a força do nacionalismo:  

 

“... um dos maiores, se não o maior fator determinante da história moderna. Por 

causa da sua vitalidade dinâmica e seu caráter pervasivo, o nacionalismo é 

frequentemente visto como muito antigo; algumas vezes, é equivocadamente 

considerado um fator permanente no comportamento político. Na verdade, as 

revoluções americana e francesa podem ser vistas como suas primeiras  

manifestações poderosas.” https://www.britannica.com/topic/nationalism 

https://www.britannica.com/topic/nationalism
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Nosso caminho até aqui 

 Os vestígios arqueológicos do ser humano na sua longa história como 

coletor-caçador são insuficientes para revelar importantes aspectos de seu 

comportamento social. Havia conflitos graves entre bandos e entre membros 

de um bando? Como se formavam as lideranças e qual era seu grau de 

autoridade? Uma neblina de segredo encobre toda uma longa história cujo 

conhecimento nos interessa imensamente. Mas há indícios relevantes obtidos 

por observações de sociedades da Melanésia, da Austrália, da África e das 

Américas, feitas antes de elas terem contato intenso com os colonizadores 

europeus. Há também teorias sobre a evolução humana, com grande 

credibilidade, segundo as quais fortes instintos de cooperação foram 

selecionados durante a evolução biológica humana. Há estudos de psicologia 

que parecem endossar essas teorias.  

 Fundado nessas teorias e nesses indícios, formou-se um quase 

consenso sobre o assunto. As tradicionais comunidades humanas eram 

igualitárias: todos tinham os mesmos direitos, e nenhum tinha posses, exceto 

vestes, adornos simples, ferramentas e, com sorte, reservas de alimentos para 

alguns dias. A liderança não conferia poder coercitivo. Em caso de conflito com 

outro grupo, um homem corajoso e hábil assumia o comando das ações; findo 

o conflito esse comando tornava-se desnecessário e o líder voltava ao seu 

papel de rotina.   

 Com o crescimento do tamanho das comunidades, houve mudanças 

documentadas pela arqueologia. Apareceram pessoas de status bem 

diferenciado. Uma evidência disso são restos mortais de pessoas enterradas, 

antes do surgimento da agricultura, junto com ricos colares de contas, feitas de 

dentes de animais, conchas ou marfim, cuja confecção exigiu o trabalho de 

muitas pessoas. Em alguns casos, os ossos são de crianças, o que sugere alto 

status de origem hereditário, embora questões de origem religiosa não possam 

ser descartadas na explicação. 

 Mas é certo que em algum momento surgiram as chefaturas, com poder 

coercitivo conquistado e exercido por coalizões de lideres dominantes e, mais 

tarde, pelo emprego de milícias e exércitos. Algumas chefaturas cresceram e 

transformaram-se em reinos dinásticos. Durante quase toda a história 

documentada, a maior parte dos humanos viveu em reinos dinásticos muito 

hierarquizados. O monarca tinha poderes coercitivos sobre tudo, até mesmo 

sobre a vida ou morte do restante da comunidade – os súditos – e as pessoas, 

na sua maioria, eram escravo ou servo de alguém. A questão é: como isso foi 

possível? Segundo Anderson, é possível imaginar comunidades distintas das 

reais e convencer as pessoas de que são membros delas, e que seu papel 

nessas comunidades é ditado por questões naturais ou sobrenaturais.  

Mesmo em sociedades que se sobressaíram pela busca de explicações 

racionais para o mundo e a sociedade, como a de Atenas, pensadores da 
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estatura de Platão e Aristóteles achavam natural haver homens livres e 

escravos. A democracia ateniense era exercida por cidadãos machos, adultos, 

livres e nascidos em Atenas. Aristóteles não era ateniense, por isso era um 

meteco, nome dado aos homens livres não naturais da cidade-estado, que 

tinham direitos inferiores ao do cidadão.  Mas Aristóteles achava isso natural e 

talvez até indispensável.   

Atenas era uma cidade religiosa, muito religiosa, mas politicamente 

laica. Isso a distinguia de quase todas as sociedades da antiguidade. Desde o 

Egito dos faraós, da China imperial, dos sucessivos reinos da Mesopotâmia, o 

monarca tinha procedência divina ou um mandato conferido e legitimado pelo 

Céu, e diante dele todos os outros, fossem súditos ou visitantes estrangeiros, 

se prostravam em sinal de reverência e submissão. Ninguém na época 

conseguia pensar em uma sociedade diferente daquela em que vivia. A 

abstração comunidade imaginada tem enorme poder. Tanto quanto em uma 

comunidade real, ela imprime em seus membros a noção de pertencimento. 

Como ideia, essa noção habita a mente; como sentimento, habita a alma – o 

cérebro límbico –, o mais poderoso moto do ser humano. 

 O Código de Hamurabi é ilustrativo de aspectos importantes de uma 

comunidade imaginada antiga. Hamurabi foi um monarca do Império da 

Babilônia, que incluía povos sumérios e semitas. Em cerca de 1750 a.C., fez 

cravar em pedra um código de leis, que era também um ordenamento da 

sociedade (comunidade) do império. Hamurabi teria recebido essas leis de 

Shamash (ou Samas), deus da justiça dos sumérios.  

 No código, a sociedade é dividida em três classes. Danos feitos a uma 

pessoa por outra da mesma classe eram punidos com pena proporcional ao 

dano. Essa proporcionalidade da pena, chamada lei do talião (olho por olho), 

tinha limites. Danos causados por uma pessoa a outra de classe social inferior 

à sua mereciam penalidades menores; já se o infrator causasse dano a uma 

pessoa de classe superior à sua, a penalidade seria mais severa. Nesses 

casos assimétricos, a desproporção entre dano e penalidade podia ser imensa. 

Um dano ínfimo poderia ser punido com a morte, e uma morte poderia ser 

punida com uma pequena compensação financeira ao estado ou à família da 

vítima. Enquanto durou o império, toda a comunidade aceitou as leis e seu 

ordenamento social, que eram de origem divina.  

Coisa de um milênio depois de Hamurabi, os hebreus, povo semita tribal 

que habitava uma região a oeste do Levante, imaginou outro tipo de 

comunidade, com inovações que resistiram aos milênios e migraram através 

dos continentes. Na classificação dos crimes, suas leis são similares às de 

Hamurabi, mas uma inovação radical foi criada: os crimes não eram infração 

apenas a pessoas, mas sobretudo a Javé, o único deus e o criador do mundo.  

Essa noção de um único deus, ou monoteísmo, demonstrou ter uma força 

descomunal. Gerou o judaísmo, depois o cristianismo e o islamismo. Mas opina 

Yuval Noah Harari (2019, pg. 239): “De um ponto de vista ético, o monoteísmo 

foi sem dúvida uma das piores ideias da história humana.”  
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Isso porque o monoteísmo trouxe o fanatismo, a intolerância e a 

perseguição religiosa. Pela primeira vez na história, uma comunidade 

imaginada envolveu perseguição aos que não pertencessem a ela. A ideia foi 

especialmente ruim para o povo judeu, pois há um milênio e meio ele tem sido 

uma minoria impiedosamente discriminada, seja o indivíduo discriminado 

adepto ou não do judaísmo.  

Fanáticos judeus, cristãos e islâmicos sempre foram imbuídos de um 

dever missionário, e dezenas de milhões de mortes resultaram de suas guerras 

santas e de um suposto direito, se não mesmo dever, de assassinar hereges 

infiéis.  

 

Origem do nacionalismo 

  

 A Baixa Idade Média europeia, que cobre o período entre os anos 1100 

e 1453 (ano da tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos) é, politica e 

socialmente, caracterizada pela decadência do poder feudal, renascimento 

urbano e comercial, e crescimento de monarquias centrais, com seus próprios 

exércitos. Desde o século VI, a Igreja Católica havia se tornado a instituição 

mais poderosa da Europa, com autoridade em âmbito continental. A cultura 

escrita concentrava-se nos monastérios, por meio do latim, embora houvesse 

grande número de línguas faladas no continente. Estávamos então na Alta 

Idade Média, mas mudanças importantes já estavam próximas. 

  

 A reinvenção melhorada da imprensa por Gutenberg, com tipos móveis 

metálicos, pouco antes de 1450, teve enormes consequências. O setor privado 

viu na invenção uma oportunidade para auferir lucro. Para obter maior 

mercado, passou a imprimir livros em vernáculo, que um público 

crescentemente alfabetizado consumia com avidez. Em 1500, havia na Europa 

250 oficinas de impressão, e mais de 20 milhões de livros haviam sido 

impressos. Por volta daquele ano, a impressão anual de livros ultrapassava a 

casa do milhão. A Igreja sentiu o golpe: as pessoas poderiam ler o que dizia a 

Bíblia, e não mais precisavam ouvir o ensinamento oral oferecido pelo clero 

católico, dogmaticamente filtrado pela Igreja. A reforma protestante tornou-se 

inevitável, e foi iniciada em 1473 por Lutero. 

 Anderson (2006) denominou capitalismo editorial (print capitalism) o 

movimento de publicação de livros em vernáculo, que crescia 

exponencialmente, e discutiu suas consequências. O latim deixou de ser a 

língua franca da Europa. As pessoas de cada país passaram a ver no seu 

vernáculo dominante uma forma de identificação comunitária, pois com ele se 

comunicavam pela escrita com milhares ou até milhões de outras pessoas que 

nunca tinham visto nem nunca tinham ouvido falar. Uma vez atingida essa 

comunhão transversal, surgiram os jornais, que davam notícias do que ocorria 

no país e exibiam artigos em que jornalistas expunham seu pensamento.  
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As ideias iluministas, antes veiculadas em latim, ganharam maior 

capilaridade com o uso de línguas vernáculas. E essas ideias eram 

politicamente laicas, até mesmo porque o (muito arraigado) cristianismo 

europeu se fragmentara em várias confissões, perdendo com isso sua força 

como princípio de orientação política e social.   

A conjunção da burguesia capitalista – que reclamava parte do poder até 

então dominado pela nobreza e pelo clero –, do iluminismo e da imprensa em 

vernáculo levaram a um novo tipo de comunidade imaginada: o de nação. As 

pessoas passaram a se perceber não mais como súditos de um rei, nem 

nascidos para seguir a orientação de um papa infalível em interpretar os 

desígnios de Deus. Passaram a se ver como membros de uma nação.  

Dois elementos universais no conceito de nação são etnia e língua 
pátria. Como o conceito de nação nasceu na Europa, é útil o examinarmos no 
cenário europeu da época. Tanto etnias quanto língua são entidades muito 
dinâmicas. O geneticista Cavalli-Sforza dedicou a vida a estudar a filogenia dos 
povos e sua miscigenação oriunda das migrações, o que fez com muito 
sucesso ao usar grandes amostras de genes e a matemática dos grandes 
números. Depois disso aplicou a mesma metodologia para estudar a evolução 
das línguas. Sumarizou seus estudos no livro Genes, Povos e Línguas (1999), 
que na sua essência e conclusões permanece atual. Não há, e é impossível 
haver, ensina Cavalli-Sforza, etnia pura, muito menos “raça” (uma categoria 
que nem ele nem seus sucessores reconhecem) pura. Já as línguas hoje 
faladas, são todas recentes, pois além da miscigenação entre línguas que 
acompanha as migrações, as línguas tendem a mudar muito rapidamente com 
o tempo, mesmo sem „fazer sexo‟ umas com outras.  

O império romano trouxe para a Europa Ocidental uma grande variedade 
de etnias da África, do Oriente Médio e do Mediterrâneo, que se miscigenaram 
com muitas dezenas de tribos germânicas e celtas, que por sua vez se 
miscigenaram entre si. O latim, que teve origem em Roma, misturou-se com as 
línguas europeias, deu origem a cinco línguas românicas (português, espanhol, 
francês, italiano, romeno) e a mais de 25 idiomas falados por minorias, além de 
influenciar outras línguas europeias. 

Entretanto, em todas as nações que floresceram na Europa ao longo do 
século XIX, houve busca de traços antigos comuns às comunidades que se 
percebiam como parte de cada nação. As línguas seriam mais antigas, os 
povos etnicamente mais homogêneos. Além do reconhecimento de coisas 
falsamente antigas, houve esquecimento de coisas recentes, e também 
tolerância a desigualdades sociais que não foram sanadas. Apesar das 
separações sociais, haveria uma irmandade horizontal. A condição nacional 
(nation-ness) requeria lembrança de coisas imaginadas, esquecimento e 
condescendência.  

 

Difusão do nacionalismo fora da Europa  
 
Apesar de ideologicamente o nacionalismo ser uma criação europeia, os 

EUA foram o primeiro país a se afirmarem como nação. Sua Declaração de 
Independência, assinada em 1776, afirma: 
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“Consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os 
homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos 
inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade.” 

 
Essa condição de irmandade dos homens, a de terem sido criados iguais 

pelo Criador, era importante para que a nação fosse efetivamente sentida como 
uma comunidade imaginada. Mas cabe apontar que a expressão “todos os 
homens” só se referia a homens caucasianos. Homens de ancestralidade 
americana ou africana não estavam incluídos. Tampouco as mulheres tinham 
sido criadas iguais a “todos os homens”. Todas essas verdades eram 
autoevidentes! 

A independência das colônias espanholas na América espanhola nasceu 
dos crioulos – nativos na América de ancestralidade espanhola – descontentes 
por não poder participar dos altos cargos coloniais. Seguiram o mesmo 
caminho dos EUA e criaram nações republicanas. No Brasil, a independência 
foi proclamada por Pedro I, príncipe nascido em Portugal. O Brasil 
independente estabeleceu-se como monarquia dinástica, e a república só foi 
proclamada em 1889, um ano após a abolição da escravatura. A necessidade 
do esquecimento fica ostensiva nos versos do Hino da Proclamação da 
República: 

 
Nós nem cremos que escravos outrora 

Tenha havido em tão nobre País. 

 

No século XX, as nações se difundiram por toda a Ásia e toda a África. 

Em muitos lugares isso ocorreu após a independência dos colonizadores 

europeus.  As Nações Unidas congregam hoje 193 nações. O Artigo 15 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: “Todo o indivíduo tem direito a 

ter uma nacionalidade.” Vê-se que no mesmo artigo a ONU reconhece duas 

entidades, o indivíduo, que segundo Émile Durkheim é uma invenção moderna 

– cabe apontar que os gregos inventaram o indivíduo, mas a invenção foi 

esquecida – e a nação, tão moderna quanto o indivíduo.  

 Na intenção e ensinamento de Marx, o socialismo seria internacionalista. 

Mas já na URSS, o nacionalismo russo, manifesto desde o império czarista, 

mostrou sua face com a invasão de países membros da União, como 

Alemanha (1953), Hungria (1956) e Checoslováquia (1968), e com os conflitos 

de fronteira sino-soviéticos em 1969. A URSS acabou fragmentando-se em... 

repúblicas nacionalistas. Também na Indochina, vimos agressões entre países 

comunistas nos anos 1970. Em 1978, o Vietnã invadiu e ocupou o Camboja do 

Quemer Vermelho. Em represália, a China invadiu o norte do Vietnã, pois Pol 

Pot era amigo de Mao Tsé-Tung e aliado da China.  

Na primeira metade do século XX, os países da Europa Ocidental 

envolveram-se em duas guerras nacionalistas que alcançaram escala mundial. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, o ultranacionalista Japão havia invadido a 

China, e sua ocupação foi marcada por extremo terror. Em 1941, o Japão 

atacou de surpresa os EUA. Este país, desde meados do século XIX, tem 
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agido de forma crescentemente nacionalista e imperial, com ações de 

intervenção militar em todo o mundo. Já em 1853, o Comodoro Perry tomou a 

baia de Tóquio e obrigou o Japão a abrir seus portos a navios norte-

americanos. No século XX, os EUA venceram a longa Guerra Fria contra a 

URSS e hoje se confrontam com a China, que já ao derrubar a dinastia Qing, 

de etnia Manchu, declarou-se nacionalista. O Partido Comunista, que 

conquistou o poder em 1949, dissimulou seu nacionalismo enquanto pôde, mas 

seu sentimento nacionalista é há muito indisfarçável.  

O nacionalismo não tem solução para os grandes problemas 

 É dramático que a nação tenha se tornado universal, a ponto de a ONU 

reconhecer a nacionalidade como um direito de todo indivíduo, exatamente no 

momento em que os grandes problemas da humanidade tenham alcançado a 

escala global. O planeta ficou pequeno demais para permanecer fatiado em 

nações soberanas. Os problemas ambientais só podem ser solucionados por 

meio de práticas de colaboração internacional que se coloquem acima dos 

interesses dos países. Donald Trump, com seu estribilho “America first”, na 

verdade expressou o que pensam todos os chefes de nações. Quem não agir 

segundo a lógica “my nation first” acaba perdendo o poder, pois deixa de ser 

visto como patriota, e na era do nacionalismo o amor à terra mãe está 

associado a considerável sentimento de discriminação na relação com as 

outras terras.  

 O nacionalismo também não tem solução para a enorme diferença de 

riqueza das regiões, na escala de países e até de continentes. A renda média 

dos africanos é dez vezes menor do que a de europeus ou norte-americanos. 

Nem mesmo na atual pandemia, há solidariedade internacional. Menos de 2% 

dos africanos receberam sequer a primeira dose de vacina contra a covid. A 

doença pode chegar à África de forma devastadora. 

 O crescimento econômico, a qualquer custo e medido segundo padrões 

de consumo insustentáveis, tornou-se obsessão mundial. Cada nação tem de 

crescer rapidamente, pois se desacelerar seu crescimento enquanto as outras 

crescem, ficará para trás na competição nacionalista. Na busca do 

crescimento, com visão no curto prazo, cada nação concentra riqueza nas 

mãos de sua elite interna de “vencedores”, descuidando desumanamente, e 

além do mais irracionalmente, da boa educação de todos, e com isso das 

oportunidades dos menos afortunados para “vencer”.  

 

  A situação é muito grave, pode levar ao fracasso da humanidade como 

espécie. E, o que é pior, não há qualquer proposta viável para o término da 

divisão do planeta em ações soberanas. Não se imaginou uma comunidade 

que abranja toda a humanidade.  
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