
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LUCA, TR. Introdução. In: RODRIGUES, CC., LUCA, TR., and GUIMARÃES, V., orgs. 
Identidades brasileiras: composições e recomposições [online]. São Paulo: Editora UNESP; São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2014, pp. 3-6. Desafios Contemporâneos collection. ISBN 978-85-7983-
515-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 

 

Tania Regina de Luca 



Introdução
Tania Regina de Luca1

Unesp/CNPq

A questão da identidade nacional continua a desafiar os es-
tudiosos das Ciências Humanas; basta observar os conflitos em 
curso nesta segunda década do século XXI para perceber o quan-
to projetos identitários de cunho geográfico, étnico, linguístico, 
religioso e cultural continuam a se mesclar num jogo complexo 
a despeito da globalização e de seus efeitos homogeneizado-
res. Esse cenário convida a revisitar o debate sobre a identidade 
brasileira, tema que tem ocupado a nossa intelectualidade desde 
a Independência. 

Não nos faltam estudos específicos – dedicados a perscrutar 
instituições, personagens, períodos e eventos – com o intuito de 
dar conta da nação brasileira, seus impasses e desafios, avanços 
e recuos que assumiram formas muito variadas no decorrer do 
tempo. Igualmente ricos são os balanços e as análises que pas-
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sam em revista interpretações e intérpretes do Brasil. Os ensaios 
especialmente produzidos para este livro particularizam-se, em 
primeiro lugar, por adotar uma perspectiva ampla, do ponto de 
vista temporal e temático. Não se trata de indagar sobre um autor 
ou uma conjuntura específica, por mais importantes que sejam, 
mas de fornecer grandes linhas que contribuam para responder 
às indagações “o que é o Brasil?” e “quem são os brasileiros?”, 
tendo como horizonte a compreensão dos desafios – sociais, po-
líticos, econômicos e culturais – contemporâneos. 

O livro abre-se com um capítulo que apresenta um balanço 
acerca das diferentes formas de entender a identidade nacional, 
a partir da confrontação dos principais pensadores que se dedi-
caram ao exame do conceito no campo das humanidades, com 
particular ênfase na historiografia, além de discutir os senti-
dos assumidos pelas representações identitárias no contexto 
contemporâneo. 

Em seguida, o Brasil entra em cena e o caminho escolhido 
foi o de privilegiar cinco núcleos temáticos: a questão racial, o 
corpo, a língua, a religião e a cultura. No primeiro deles, o leitor 
encontrará densa discussão a respeito dos sentidos atribuídos à 
presença negra e à miscigenação, que bem evidencia as diferen-
tes percepções da questão e seus deslocamentos no pensamento 
social brasileiro ao longo de quase dois séculos. Acrescente-se, 
ainda, a reflexão sobre o comparecimento/ausência da cor da 
pele nos nossos censos, questão com significativa fortuna crítica 
aqui atualizada a partir da discussão dos dados mais recente, da 
ação dos movimentos negros desde a abolição e das medidas re-
centes de ação afirmativa, que seguem dando margem a debates 
acalorados no âmbito da sociedade brasileira.

Nas últimas décadas do século XX, os estudos sobre o corpo 
ganharam importância, num contexto marcado pela contestação 
de valores e costumes, o que está longe de significar que o afã 
de controlar e vigiar tenha surgido nesse momento, como bem 
evidencia o capítulo dedicado ao assunto, que se concentra na 
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doença e na saúde. Os autores nos convidam a percorrer, num 
voo de larga amplitude, três modos distintos de conceber a ma-
nutenção dos corpos e a cura de seus males: o místico, o medica-
lizado e o jovem, num percurso nada retilíneo, que se inicia no 
período colonial e desemboca no atualíssimo debate sobre o Ato 
Médico (2013), que adquire novos contornos à luz desse amplo 
ângulo de visada. 

O trabalho de eruditos e gramáticos foi essencial para a defini-
ção das línguas literárias, encarregadas de expressar formas espe-
cíficas de sentir e pensar, um dos pilares do conceito de nação, tal 
como definido na Europa desde a modernidade. Esse esforço de 
sistematização e ordenação impôs silêncios que continuam a ser 
problematizados, mesmo depois de passados vários séculos – e a 
questão basca é apenas um entre muitos exemplos que poderiam 
ser evocados. Para grande parte dos brasileiros, a língua não se 
coloca como um campo de disputas, ao contrário, parece assente 
que o português é e sempre foi a língua por todos compartilhada. 
Tal “verdade” é posta à prova no capítulo dedicado ao tema, que 
problematiza tal crença, assim como a pretensa homogeneidade 
do português falado no Brasil, colocando no centro da cena o 
preconceito linguístico, poderosa ferramenta de discriminação, 
como atestam os exemplos apresentados no texto. De outra parte, 
as quase duas centenas de línguas indígenas, patrimônio das co-
munidades que habitam o país, correm sério risco de desaparecer, 
a despeito das garantias da Constituição de 1988. Ao referir-se à 
visão do outro, construída pela Europa desde os tempos moder-
nos, Romain Bertrand (2011, p.11-12) lamentou o fato de não 
sabermos quase nada das mil e uma maneiras de ser humano e de 
construir sociedades, observação que não parece descabida em 
relação aos povos que habitam o território brasileiro.

A preocupação de estabelecer um rol de atributos particula-
res, que possam ser tidos como “autenticamente” nacionais, não 
se restringe à língua e à literatura. A passeata contra a guitarra, 
em meados de 1967, foi a porta de entrada para refletir sobre a 
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tensão nacional/estrangeiro que tem atravessado, com matizes 
e graus diversos, a cultura brasileira. Num mundo interconec-
tado e marcado pela simultaneidade das informações e grandes 
corporações do entretenimento, que não conhecem fronteiras, 
a noção de trocas culturais – entendida como uma via de mão 
dupla – apresenta-se como uma possibilidade instigante.

A questão da identidade religiosa, por sua vez, constitui-se 
num dos temas mais candentes do cenário brasileiro atual, com 
repercussões no jogo político-partidário, na economia, na cultu-
ra, nos meios de comunicação de massa e na vida cotidiana das 
pessoas. Os dados censitários são eloquentes quando se trata de 
evidenciar a pluralização das formas de identificação da popula-
ção. No ensaio consagrado ao tema, confrontam-se três projetos 
de identificação e analisam-se suas narrativas fundacionais: o 
católico, o umbandista e o pentecostal. 

O capítulo final, a exemplo do que ocorreu no de abertura, 
objetiva fornecer um balanço, e a opção aqui foi a de examinar 
um elenco representativo de coletâneas publicadas no início do 
novo milênio, com o intuito de analisar as formas de utilização e 
apropriação do conceito de identidade nacional pelos pesquisa-
dores brasileiros que se dedicam ao tema. 

Este livro foi concebido para ser disponibilizado em ambien-
te virtual, o que coloca novos desafios para o processo de escrita 
e para o trabalho editorial. Não parece despropositado afirmar 
que ainda temos um longo caminho até que se produza mate-
rial que explore, de forma efetiva, todas as possibilidades desse 
novo suporte. Aqui não se foi além de solicitar aos autores que, 
sempre que possível e pertinente, indicassem material disponí-
vel na rede mundial, ainda figurando na sua forma tradicional 
de nota de rodapé, isso porque não foi possível dar acesso direto 
aos documentos, trechos de música ou excertos de imagens em 
movimento. Escrever, de fato, no e para esse novo meio é um 
desafio que continuamos a enfrentar. 
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