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Sociologia 

Nacionalismo 

Teoria 

 

O que é Nacionalismo? 

No nacionalismo se caracteriza por representar um sentimento de valorização do elo entre o indivíduo e sua 

nação. O nacionalismo foi fundamental para a formação dos Estado-nação modernos, principalmente para a 

estabilização do território e criação de forças armadas. Diferente do patriotismo (que se manifesta como um 

forte afeto a elementos e símbolos do Estado), o nacionalismo é uma relação étnica. Assim o nacionalismo 

representa a formação de um grupo social identificável por características em comum, frequentemente 

delimitado por pertencimento territorial, com compartilhamento de língua e cultura. 

Além do nacionalismo corresponder à um afeto exacerbado ao pertencimento étnico, ele também se 

manifesta como ação política. A autodeterminação dos povos e a soberania nacional é uma questão de 

Estado apenas porque esse se dedica a administrar a nação, pois essas são temáticas da nação e do povo 

em si. Ou seja, questões nacionais são de atribuição do Estado por este representar a nação na administração 

e defesa de seus interesses. 

 

Nacionalismo no Brasil 

O nacionalismo brasileiro é um fenômeno complexo e de seu em vários momentos da história. Entretanto, 

podemos o correlacionar diretamente com o período de Getúlio Vargas. Como características desse período 

temos o anticomunismo, o autoritarismo e o nacionalismo. Uma das principais ferramentas de Vargas foi a 

valorização da nação brasileira por meio da promoção de uma identidade de seu povo e atribuição de 

relevância ao nosso território. Gilberto Freyre foi uma importante base para o nacionalismo brasileiro 

instrumentalizado por Vargas. Assim o líder político negava uma sujeição direta à outras nações e afirmava, 

pela miscigenação, a formação de uma nação soberana e inédita.  

Além do icentivo do nacionalismo pela via cultural, Vargas promovia políticas populistas e o mecanismo da 

propaganda por meios de comunicação em massa. Também fortaleceu a economia brasileira ampliando sua 

atuação e resistindo à importações. Criou grandes empresas estatais no país, como a Petrobras, a Vale do 

Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. 
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Sociologia 

Nacionalismo romântico 

O nacionalismo romântico foi um fenômeno de valorização de elementos culturais como fator de unidade e 

formação da nação. Componentes como a língua, a raça, a cultura, a religião e os costumes são usados como 

mecanismo de união e formação de um conjunto de pessoas. Esses elementos apontam para uma 

aglutinação de pessoas "nascidas" dentro da cultura. É um nacionalismo que se opõe à hegemonia dinástica 

ou imperial, que proclamava a legitimidade do estado "de cima para baixo". Enquanto dinastias ou impérios 

tinham justificativas de poder voltadas à superioridade do líder, as vezes justificada em divindades, o 

nacionalismo romântico aponta para a força do povo como origem do poder político.  

Influenciou fortamente a estruturação das nações durante as revoluções burguesas, principalmente em 

setores como a arte e a filosofia política. A autodeterminação dos povos na Europa nasce do nacionalismo 

romântico, por exemplo. Assim, quando falamos de uma identidade nacional baseada em folclore, costumes 

e tradições, estamos falando do legado desse nacionalismo. 

 

Nacionalismo ufanista 

O nacionalismo ufanista é um nacionalismo exagerado. Basicamente enaltece os mesmos elementos 

nacionais que outras formas de nacionalismo, mas se caracteriza por um orgulho exacerbado da nação, um 

patriotismo excessivo. Esse exagero pode se manifestar num etnocentrismo, uma interpretação da própria 

cultura como superior e uma incapacidade de se desprender dela. 

É muito comum que o nacionalismo ufanista esteja associado a xenofobia. Normalmente o ufanismo se alia 

ao autoritarismo e gera efeitos negativos como a proibição, expulsão e opressão a imigrantes, assim como a 

homogeneização e padronização da cultura nos elementos considerados superiores. Também é comum que 

nações enxergem outros países como inimigos e a fidelidade à nação e ao Estado é um ponto forte. Há muita 

propaganda nacionalista e as forças armadas costumam ocupar um lugar central. Regimes autoritários e 

totalitários na história manifestam um forte nacionalismo ufanista. 

 

Separatismo 

O separatismo é um movimento de busca por independência. Ocorre pela tentativa de fundação de um novo 

Estado a partir de um grupo social pertencente a uma outra sociedade. É muito comum que o separatismo 

tenha uma motivação nacionalista, baseada na origem do grupo que requer a separação. Muitos desses 

grupos se enxergam oprimidos pela sociedade que os mentêm como integrantes e não percebem nessa 

sociedade a legitimidade para o exercício do poder sobre eles. 

O princípio de autodeterminação dos povos é muitas vezes usados por esses grupos com o fim de se afirmar 

diferentes daquela nação que integram. Entretanto, esse princípio se choca com a soberania dos Estados, o 

que torna o conflito muito complicado de se solucionar. Existem variós movimentos separatistas ainda em 

atividade no mundo. São alguns exemplos o Tibet, na China; o País Basco e a Catalunha, na Espanha; a Escócia 

e a Irlanda do Norte, no Reino Unido e o Curdistão que se destaca por ser a requisição da maior nação sem 

Estado do planeta, os curdos, que estão espalhados por vários países como Turquia, Armênia, Azerbaijão, 

Iraque, Irã e Síria. Alguns desses movimentos já atuaram como movimentos terroristas com atentados e luta 

armada, mas hoje é muito incomum uma abordagem desse tipo. 
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Sociologia 

Exercícios 

 

1. A seleção alemã de futebol da Copa do Mundo de 2010 apresentou cinco atletas nascidos fora da 

Alemanha e seis filhos de imigrantes, num total de 23 jogadores. “É a verdadeira nação arco-íris”, 

estampou um jornal de Johannesburgo, brincando com a expressão utilizada pelo bispo Desmond Tutu 

para designar a África do Sul pós-apartheid. Para o sociólogo alemão Martin Curi, a inserção de 

estrangeiros, principalmente de turcos, na equipe alemã ocorre até com certo atraso. Mesut Ozil e Sedar 

Tasci são os primeiros turcos a jogarem uma Copa do Mundo pelo país, 40 anos após ser registrado o 

maior fluxo migratório da Turquia para a Alemanha. 

 

Com relação à inserção de jogadores estrangeiros destacada no texto, conclui-se, adequadamente, que 

ela: 

a) representa a flexibilização do mercado de trabalho na União Europeia. 

b) mostra a inexistência da xenofobia por parte da população nativa original. 

c) dificulta os fluxos migratórios para o país mais desenvolvido da Europa. 

d) expressa o caráter pluriétnico da sociedade alemã contemporânea. 

e) reflete a falta de programas sociais para a juventude alemã desportiva. 

  

 

2. Há uma encruzilhada de três estradas sob a minha cruz de estrelas azuis: três caminhos se cruzam — 

um branco, um verde e um preto — três hastes da grande cruz/ E o branco que veio do norte, e o verde 

que veio da terra, e o preto que veio do leste derivam, num novo caminho, completam a cruz/ unidos 

num só, fundidos num vértice. 

(Guilherme de Almeida, Raça.) 

 

Nessa visão poética da história do povo brasileiro, o autor 

a) refere-se ao domínio europeu e à condição subalterna dos africanos na formação da 

nacionalidade. 

b) trata dos seus três grupos étnicos, presentes desde a colonização, mesclados numa síntese 

nacional. 

c) critica o papel desempenhado pelos jesuítas sobre portugueses, índios e negros na época colonial. 

d) expressa ideias e formas estéticas do movimento romântico do século XIX, que enaltecia a cultura 

negra. 

e) elogia o movimento nacionalista que resultou na implantação de regimes políticos autoritários no 

Brasil. 
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3. Atente ao enunciado a seguir: “Essas classes médias conservadoras eram, está claro, defensoras 

potenciais ou mesmo convertidas do fascismo, devido à maneira como se traçaram as linhas de 

combate político no entreguerras. A ameaça à sociedade liberal e todos os seus valores parecia vir 

exclusivamente da direita; a ameaça à ordem social, da esquerda. As pessoas da classe média 

escolhiam sua política de acordo com seus temores. Os conservadores tradicionais em geral 

simpatizavam com os demagogos do fascismo e dispunham-se a aliar-se a eles contra o inimigo maior. 

O fascismo italiano tinha uma cobertura de imprensa mais ou menos favorável na década de 1920, e 

mesmo na de 1930, exceto da que ia do liberalismo até a esquerda”. 

Eric J. Hobsbawn. Era dos Extremos: O breve século XX, 23 Edição. São Paulo, Cia. das Letras, 1994. p. 126. 

 

No que diz respeito aos regimes nazifascistas que se desenvolveram na Europa nas décadas de 1920 

e 1930, é INCORRETO afirmar que 

a) apesar de defender um Estado militarista e policialesco que reduziria os direitos individuais, 

sobretudo dos grupos tidos como minoritários, o nazifascismo teve apoio das classes médias 

conservadoras. 

b) a imprensa italiana deu uma cobertura mais ou menos favorável ao fascismo, pois, com a exceção 

de jornais liberais e de esquerda, era conservadora. 

c) as classes médias, citadas por Hobsbawn, tomavam seus posicionamentos políticos fundadas no 

medo de perder vantagens ou privilégios. 

d) apesar de contar com apoio popular, o nazifascismo não contava com apoio das classes médias 

pois estas eram formadas pelos setores mais instruídos e educados da sociedade.  

 

 

4. A corporação tem como objetivo aumentar sempre o poder global da Nação em vista de sua extensão 

no mundo. É justo afirmar o valor internacional da nossa organização, pois é no campo internacional 

somente que serão avaliadas as raças e as nações, quando a Europa, daqui a alguns tempos, apesar 

do nosso firme e sincero desejo de colaboração e de paz, tiver novamente chegado a outra encruzilhada 

dos destinos. 

(Apud Katia M. de Queirós Mattoso. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea: 1789-1963, 1977.) 

 

O texto apresenta características do movimento 

a) modernista. 

b) socialista. 

c) positivista. 

d) fascista. 

e) liberal. 
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5.  

 

 

 

Dois fatores fundamentais responsáveis pelas mudanças territoriais, registradas nos mapas, 

encontram-se em: 

a) emergência de nacionalismos e fortalecimento de diferenças culturais 

b) controle externo de arsenais nucleares e diversidade étnico-linguística 

c) perseguições religiosas e interesses do capital especulativo. 

d) radicalismos político-ideológicos e desagregação da União Europeia. 

e) controle da produção de gás e reação à presença militar estrangeira 
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Gabarito 

 

1. D 

Essa diversidade étnica existente nas seleções dos países europeus traduz o caráter pluriétnico dessas 

sociedades, que, muitas vezes, não é reconhecido no dia a dia desses países. 

 

2. B 

O Brasil tem, na sua formação nacional, uma experiência única, expressa na visão poética do autor que 

articula as três matrizes culturais partícipes desse processo. 

 

3. D 

Ao contrário, as classes médias são grandes apoiadoras do fascismo, num movimento reacionário 

contrário à suposta ameaça à ordem social vinda da esquerda. 

 

4. D 

O fascismo, tanto na Europa quanto em outros locais, manifesta um forte senso nacionalista, justificando 

o foco no engrandecimento da nação. 

 

5. A 

O nacionalismo articulado com a diversidade cultural justifica a formação de novas nações na Europa, 

onde Estados são criados correspondendo relativamente às unidades culturais. 

 

 

 


