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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma abordagem interdisciplinar entre a 
Geografia, a Linguística e a Literatura na análise do papel da linguagem e da língua 
nacional na construção da identidade de uma nação, especialmente no caso brasileiro. 
Colocam-se dois objetivos específicos, quais sejam: (a) entender o papel da língua e do 
movimento literário, especialmente do Romantismo, na construção da identidade 
nacional brasileira; (b) discutir a possibilidade de uma atuação interdisciplinar entre 
professores de Geografia e Linguagens na produção do conhecimento e no Ensino 
Básico. Acredita-se que a Linguística e a Literatura podem oferecer grande contribuição 
para a análise do nacionalismo brasileiro, tema que pode servir como ponto de partida 
para diversas discussões geográficas. Logo, consideramos que a atuação interdisciplinar 
de professores de Geografia e Linguagens pode vir a construir uma percepção mais 
ampla no processo de ensino-aprendizagem de Geografia junto aos alunos. 
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Introdução  

 
Conceitos caros à geografia, nação e nacionalismo já foram amplamente 

discutidos por diversos autores. A maioria aponta a compreensão da construção da 
imagem da nação como necessária para entender, ainda que parcialmente, quais são as 
relações sociais que mantém os grupos, seu espaço e sua identidade.  

A identidade nacional é uma construção recente, tendo se desenvolvido a partir do 
fim do século XVIII e início do XIX.  Segundo Fiorin (2010), a construção das nações 
foi o investimento simbólico mais bem sucedido nos últimos duzentos anos. Isso 
ocorreu por meio da criação (ou invenção) de tradições e elementos simbólicos e 
materiais que dariam a unidade a um povo e os relacionariam com seus ancestrais. Um 
desses elementos responsáveis por forjar o sentimento de unidade e identidade de uma 
nação é a língua nacional. 

A separação geográfica dos povos é preponderante para o surgimento de línguas 
diferentes, que são as línguas nacionais. E por sua vez, o Romantismo é o movimento 
literário que, ao valorizar as singularidades das nações, se coloca como forte auxiliar da 
construção de nacionalidades. Com efeito, a construção da identidade nacional é a 
constituição de uma narrativa, e é preciso aderir a ela (FIORIN, 2010), no que 
colaboram intensamente os romances, os jornais e outros meios de disseminação da 
língua escrita. 

Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma abordagem interdisciplinar 
entre a Geografia, a Linguística e a Literatura na análise do papel da língua nacional na 
construção da identidade de uma nação, especialmente no caso brasileiro. Colocam-se 



dois objetivos específicos, quais sejam: (a) entender o papel da língua e do movimento 
literário, especialmente do Romantismo, na construção da identidade nacional 
brasileira; (b) discutir a possibilidade de uma atuação interdisciplinar entre professores 
de Geografia e Linguagens na produção do conhecimento e no Ensino Básico. 

Propõe-se aproximar a Geografia, a Língua Portuguesa e a Literatura Brasileira, 
utilizando uma perspectiva geográfica que tenha como centro de suas discussões as 
relações que o homem cria com seu entorno, ou seja, com seu espaço geográfico vivido. 
Assim pretende-se destacar elementos como imaginação, memória, afetividade e, 
especialmente, a noção de pertencimento nacional. 

Como metodologia, foram feitos levantamentos de estudos sobre identidade 
nacional, como em Hobsbawn (1990) e Anderson (2008). Serão utilizados e discutidos 
também artigos de linguistas como Fiorin (2009 e 2010) e autores literários, 
principalmente ligados ao Romantismo brasileiro, como Alencar (1995). 

Acredita-se que a Linguística e a Literatura podem oferecer grande contribuição 
para a análise do nacionalismo brasileiro, tema que pode servir como ponto de partida 
para diversas discussões geográficas. Logo, consideramos que a atuação interdisciplinar 
de professores de Geografia e Linguagens pode vir a construir uma percepção mais 
ampla no processo de ensino-aprendizagem de Geografia junto aos alunos. 

 
1. Nações e nacionalismo 

 
Antes de entrar na discussão a respeito do sentimento e da identidade nacional, 

julgamos que é imprescindível analisar uma questão anterior: o conceito de nação. Para 
isso, escolhemos aqui recorrer a Hobsbawn (1990) e Anderson (2008), dois autores que, 
apesar de não terem ideias totalmente opostas a respeito do tema, fazem abordagens 
diferenciadas do mesmo. Hobsbawn (1990, p.13) afirma que para muitos teóricos 
nacionalistas, as nações seriam “tão antigas quanto a história”. Para o autor, contudo, 
nação e nacionalismo são elementos modernos. Segundo ele, ambos são construções 
originadas no século XVIII.  Todavia, é grande a dificuldade para definir o que seria 
exatamente – ou minimamente – uma nação. De acordo com Thiesse (1999): 

 
“A nação é uma herança simbólica e material (...). Assim, 

pertencer a uma nação é ser um dos herdeiros desse patrimônio 
comum, reconhecê-lo, reverenciá-lo. A nacionalidade é, portanto, uma 
identidade. O processo de formação identitária constituiu, então, na 
determinação do patrimônio de cada nação e na difusão de seu culto. 
(...) E para criar, de fato, um mundo de nações, não bastava fazer o 
inventário de sua herança; nem sempre ela existia, era preciso, pois, 
antes de tudo, inventá-la. Era necessário buscar algo que pudesse ser 
um vivo testemunho de um passado prestigioso e a representação 
eminente da coesão nacional. A nação nasce, pois, de um postulado e 
de uma invenção” (Thiesse, 1999, p.12-13 apud Fiorin, 2010, p.53). 

 
Segundo Eric Hobsbawn (1990, p.14) “nenhum critério satisfatório pode ser 

achado para decidir quais das muitas coletividades humanas deveriam ser rotuladas 
desse modo”. O autor apresenta como hipótese inicial “a nação” como qualquer 
grupamento humano suficientemente grande cujos integrantes se considerem membros 
de uma nação. Assim, podemos entender que para ele as nações não existem: elas são 
inventadas. Tal invenção seria feita mediante uma intencionalidade, responsável por 
unir um conjunto de pessoas de maneira artificial.  

Dessa forma, podemos entender que o nacionalismo antecede a nação, já que 
existe uma intencionalidade do Estado Moderno em construir elementos locais ou 



regionais que são forjados para se tornarem nacionais. Na visão de Hobsbawn, as 
nações são inventadas pelos “de cima”, que reproduzem a “consciência nacional” e 
acabam por transformar aspectos particulares de alguns grupos em elementos 
supostamente representantes de um coletivo maior, ou seja, da “nação”.  

Sendo assim, a nação é uma entidade vinculada ao Estado Moderno, o “Estado-
nação”. E por isso mesmo, seriam os Estados e os nacionalismos os responsáveis por 
formar as nações. Por exemplo, é a partir da política de escolarização em massa, 
praticada pelos Estados, e da disseminação da imprensa, que ocorre a consolidação de 
línguas padronizadas nacionais – que podem ser vistas como produto e como causa da 
consolidação das nações. 

Para Hobsbawn, apesar de serem construídas primordialmente do alto, não é 
possível compreender a construção das nações sem a análise dos “de baixo”, ou seja, as 
pessoas. Assim, as nações seriam fruto de um fenômeno dual. Porém, a consciência 
nacional não se consolida ao mesmo tempo em todo o coletivo. Uma vez que a invenção 
da nação e os símbolos escolhidos como nacionais pouco têm a ver com os grupos 
sociais subalternos – ou os “de baixo” –, seriam estes (operários e camponeses) os 
últimos a adquirirem tal consciência. 

Entretanto, tal perspectiva não é plenamente compartilhada por Anderson (2008), 
que define a nação como sendo uma comunidade política imaginada, pois “mesmo os 
membros das mais minúsculas das nações jamais conhecerão, encontrarão ou nem 
sequer ouvirão falar de todos os seus companheiros (compatriotas) embora todos 
tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p.33). 
O autor afirma que “a única coisa que pode dizer que uma nação existe é quando muitas 
pessoas se consideram uma nação” (ANDERSON, 2008, p.33). 

Anderson aponta o capitalismo e a imprensa como tendo sido determinantes para 
a popularização do sentimento nacional. Segundo ele, as gráficas, por seu caráter 
capitalista, buscavam cada vez mais mercado e imprimiam cada vez mais livros. E com 
isso, cada vez maior era o número de pessoas que tinham acesso a informações e 
notícias sobre acontecimentos simultâneos em locais diferentes, além de livros escritos 
em um idioma comum.  

Segundo Anderson (2008, p.104), um traço marcante dos jornais surgidos na 
América, principalmente a partir do século XVIII, era o seu caráter local. Tais jornais 
reproduziam notícias e histórias de áreas distintas, mas sempre recorrendo à ideia de 
contiguidade. Ou seja, reforçavam que as notícias de vários lugares – muitos deles 
nunca visitados pelos leitores – eram todas referentes ao mesmo país, ao mesmo 
território.  Com isso, criavam-se condições para o fortalecimento do sentimento de 
unidade entre indivíduos de grupos sociais diversos.  

Portanto, Anderson afirma que a imprensa foi a grande responsável pela criação 
da ideia de nação, e é a isso que o autor chama de capitalismo editorial. Ou seja, é por 
meio do material impresso, como o uso constante de histórias previamente selecionadas, 
com um mesmo idioma, que a nação se transforma em algo sólido.  

De fato, as descobertas de novos territórios e povos com outros idiomas, muitos 
deles milenares, provocaram uma transformação na forma como os europeus 
enxergavam as línguas. Anderson aponta que, no século XIX, os linguistas foram 
“fundamentais para a formação do nacionalismo europeu com a criação de seus 
dicionários monolíngues que eram o tesouro de cada língua. Já os dicionários bilíngues 
colocavam em pé de igualdade todas as línguas” (ANDERSON, 2008, p.122). E com o 
aumento da alfabetização, as massas podiam se identificar nas línguas que elas sempre 
haviam falado. Logo, era mais fácil obter o apoio popular desta massa recém-
alfabetizada. 



Anderson afirma ainda que os nacionalismos oficiais, surgidos a partir do século 
XIX na Europa, seriam fruto de políticas conservadoras adaptadas nos nacionalismos 
populares, em grande parte espontâneos, que os antecederam. O autor afirma que tais 
nacionalismos oficiais não seriam possíveis “antes do surgimento de nacionalismos 
linguísticos populares, pois no fundo, foram reações dos grupos de poder, sobretudo 
dinásticos e aristocráticos – ameaçados de exclusão ou marginalização nas comunidades 
imaginadas populares” (ANDERSON, 2008, p.161). 

Para Anderson, “como não há um criador original é praticamente impossível criar 
uma genealogia de gerações, sendo a única maneira moldar a biografia das nações os 
‘recuos no tempo’ do presente para o passado” (ANDERSON, 2008, p.161). E para tal, 
a literatura se apresenta como uma excelente ferramenta. Sendo assim, os romances 
literários e os jornais representam meios técnicos ideais para a formação e a propagação 
da “comunidade imaginada” de Anderson, ou seja, da nação.  

Said (2011, p.13) afirma que no período de descolonização e pós-independência, a 
literatura se tornou o instrumento usado pelos povos das antigas colônias em prol da 
afirmação de sua identidade. Com o uso dos romances de fundação, tornava-se possível 
apresentar uma história própria destes povos. Por conseguinte, tais romances adquiriram 
a função de construir um sentimento de identificação entre diferentes indivíduos; um 
sentimento de “nós”, em que haveria um passado comum a todos. 

Tais romances só podem alcançar esta função por conta da existência da língua 
nacional, que além de permitir a unificação da leitura, promove a manutenção de uma 
“antiguidade” de um povo, especialmente a partir de sua oficialização. Fica clara assim 
a crítica de Anderson à naturalização de realidades imaginadas. 

Apesar disso, é evidente que o autor considera que o processo não é externo às 
populações estudadas. Ao contrário, Anderson reafirma que os povos são muito 
apegados às suas invenções. Os “patriotas” possuem um imaginário afetuoso, cujo papel 
central ocupa a língua para o patriota. Isso, pois “por meio da língua, que conhecemos 
ao nascer e só podermos quando morremos, restauram-se passados, produzem-se 
companheirismos, assim como se sonham com futuros e destinos bem selecionados” 
(ANDERSON, 2008, p.14). 

Dessa maneira, Anderson deixa claro como um imaginário pode ser construído, o 
que nos permite fazer uma análise do caso brasileiro. Até o século XIX, apesar de cerca 
de 80% da população brasileira ser composta de negros e mestiços, seu povo via-se 
como europeu, ou no máximo indígena. Segundo Anderson (2008, p.14), “os primeiros 
movimentos latino-americanos pela independência eram de pouca espessura social, mas 
trataram de ganhá-la”.  

Portanto, acreditamos que para compreender melhor de que forma os brasileiros 
deixaram de ser – e se verem como – “europeus” ou “indígenas” para se tornarem 
“mestiços”, é preciso analisar mais a fundo a função da língua como produtora dessa 
nacionalidade. Afinal, foi por meio dela que o Brasil se transformou no “país do samba” 
– ou no “país do futebol”, e são eles alguns dos elementos que mais fazem parte do 
imaginário nacional brasileiro. 

 
2. O papel da língua na criação das identidades nacionais  

 
Antes de tudo, é importante frisar que a língua é um fator fortemente revelador da 

identidade, mas que ultrapassa os limites da identidade nacional. Línguas como o inglês, 
espanhol e o português são, do ponto de vista político, as línguas oficiais de diversos 
países com histórias e contextos culturais muito distintos. Deste modo, uma mesma 
língua pode ser um elemento constituinte de diferentes culturas e identidades nacionais.  



No caso da língua portuguesa, apesar de ser usada no Brasil, em Portugal e outros 
países da comunidade lusófona, é visível que se trata da união linguística de países com 
características culturais diferentes. Como afirma Arruda (2011, p.3), é “possível ver as 
diferenças na religião, na música, nas artes plásticas e literárias, e ainda na língua, que 
mesmo sendo a mesma, apresenta diferenças tanto na modalidade oral como na escrita”. 

Todavia, é inegável que a língua é um elemento central na unificação e que exerce 
papel de criadora de uma consciência nacional. A construção da identidade de uma 
nação está diretamente ligada à língua utilizada pelo seu povo. Até porque além de ser 
um veículo transmissor de informação, o idioma é também um significativo instrumento 
de poder. Segundo Carvalho (2008, p.83), “em muitos momentos na história da 
humanidade, é possível observar o domínio de um grupo social sobre outros por meio 
da força bruta e imposição de sua língua”.  

Os casos da Itália e da França representam claramente esta imposição, como 
lembra Nardi (2002): 

 
“As fronteiras culturais correspondem geralmente, mas não 

necessariamente, às fronteiras políticas. Em 1870, quando a Itália se 
unificou, os povos não falavam italiano, mas sim línguas hoje 
regionais ou dialetos italianos. Na França, unificada de longa data, 
apesar de a língua francesa ser a língua oficial para todos os territórios 
desde a Grande Ordonnance de Villers Cotterêts de 1532, até o século 
XIX 70% dos franceses falavam provençal, corsego, bretão, alsaciano; 
o Estado lutou feroz contra o uso das línguas regionais e proibiu de 
falar os patois nas escolas francesas. Frédéric Mistral, autor francês de 
língua provençal e prêmio Nobel de Literatura em 1904, é um dos 
símbolos dos movimentos de defesa das línguas regionais; 
infelizmente, estas não puderam competir com a supremacia galopante 
da língua francesa. Assim, na França do século XIX, mais do que 
expressão cultural, a língua foi objeto político entre poder dominante e 
centralizador e regiões dominadas e instrumento do processo 
unificador da nação” (p.11). 

 
Com efeito, a criação, difusão e institucionalização de uma língua é vinculada às 

relações de poder entre os diversos grupos sociais. No Brasil, as relações de poder se 
efetivaram por meio de imposição de uma língua oral e escrita que exclui as diferenças 
linguísticas. (CARVALHO, 2008, p.83) 

Entretanto, nem toda língua é resultante da imposição de um grupo. De acordo 
com Nardi (2002), a língua portuguesa mostra que um idioma pode ser a expressão da 
união de um povo, pois neste caso, teria havido adesão livremente consentida. Contudo, 
na prática, a “escolha” da língua portuguesa não se deu de maneira totalmente livre. A 
história da língua portuguesa demonstra que houve um forte trabalho para consolidar 
uma forma de falar e escrever, tanto em Portugal como no Brasil.  

Portugal foi o primeiro país do mundo a unificar-se dentro de suas fronteiras 
atuais, no século XIII, e a existir como “nação”, ou seja, como “agrupamento humano 
cujos membros, fixados num território, são ligados por laços históricos, culturais, 
econômicos e linguísticos” (NARDI, 2002, p.11). Foi em 1290, depois de muitas lutas 
entre dinastias rivais, que o rei de Portugal D. Diniz fundou a Universidade de Coimbra, 
decretando o uso obrigatório da Língua Portuguesa em seu condado. A consolidação da 
língua escrita significou, ainda mais, a afirmação da identidade desse povo 
(CARVALHO, 2008). 

A partir da expulsão dos mouros e das grandes navegações efetuadas até o fim do 
século XV, os portugueses fortaleceram sua identidade cultural e linguística, se 
diferenciando dos galegos e outros povos ibéricos. Morais (1993) lembra ainda que o 



fato de o português ser a “única das línguas românicas a ter conservado intacto a ênclise 
do pronome complemento em início de frase (do tipo: João ajudou-me - Diverti-me 
muito nesse sábado) manifesta a forte personalidade dos portugueses” (p.272). 

O início deste processo pode ser definido entre os séculos III a.C. e V d.C., com a 
expansão do Império Romano. A dominação românica, como se sabe, levou a uma 
imposição do uso do latim como língua oficial em parte significativa do continente 
europeu. Porém, cada comunidade populacional se apropria da língua imposta à sua 
maneira, o que faz com que esta seja utilizada de forma diferente. Obviamente, a 
distância geográfica teve papel importante nesse sentido, pois aumentou as diferenças 
entre o latim falado em cada uma das regiões sob controle do Império Romano. 

Dessa maneira, o latim foi sofrendo transformações, o que promoveu a construção 
de novos dialetos e mesmo idiomas. De acordo com Carvalho “cada grupo, a partir de 
seus saberes consolidados, e no contato com outras civilizações, acaba por desenvolver 
uma dinâmica própria, elaborando uma forma de realização linguística” (2008, p.84). 

Durante séculos, o conhecimento do Latim foi um elemento de poder. Nas 
sociedades feudais, as funções religiosas ou intelectuais só poderiam ser exercidas por 
aqueles que soubessem latim; e para isso, era preciso aprender a ler e a escrever o 
idioma nos mosteiros (Carvalho, 2008).  

Por conta disso, durante séculos a Igreja concentrou o saber ocidental produzido e 
acumulado pela humanidade, uma vez que o Latim era o idioma da sabedoria. Por outro 
lado, as línguas maternas eram “tratadas como expressão da afetividade a ser cantada 
em trovas e versos nos momentos de congregação” (Carvalho, 2008, p.84), apesar de 
terem pouco prestígio na sociedade.  

Este panorama começa a ser alterado no fim da Idade Média, quando se inicia um 
grande processo de valorização das línguas vernáculas. É esse o período em que obras 
literárias e diversos documentos começam a ser escritos na língua vulgar, ao invés da 
língua latina. A disseminação destes textos ocorre a partir do que Anderson (2008) 
chama de capitalismo editorial, e é preponderante no processo de consolidação das 
línguas nacionais, abrindo espaço para que as mesmas se solidifiquem – de forma 
espontânea e também planejada – como símbolo de identidade das nações.  

 
3. A língua portuguesa e a difusão da “brasilidade” 

 
O que é “ser brasileiro”? Para que se possa responder adequadamente a esse 

questionamento, é preciso primeiro compreender quais são as bases que fundam a noção 
de pertencimento a uma nação. 

Cidadania e identidade nacional, muitas vezes tratadas como sinônimo, podem ser 
classificadas de formas diferentes. Segundo Nardi (2002), cidadania é a relação do 
indivíduo com o Estado, enquanto a identidade nacional é referente à relação do homem 
com a sociedade. Por conseguinte, ambas seriam formadas por processos diferentes. 

Nardi (2002, p.15) afirma que por um lado, um “brasileiro” se sente como tal pela 
cidadania, ou seja, a identidade política, constituída de direitos e deveres, que lhe 
confere a igualdade perante a lei e que é concretizada pela cédula de identidade ou pelo 
passaporte. Por outro lado, ele tem consciência de sua “nacionalidade cultural” pela 
língua, pela história e pela educação que são comuns a todos os brasileiros, ao menos 
nas suas grandes linhas. O quadro “nacional” é fortemente complementado por meio das 
mídias, que transmitem imagens e notícias do país inteiro, utilizando-se do mesmo 
idioma, o que fortalece o sentimento de unidade. 

Assim como em diversos outros países, a identidade brasileira também decorre de 
uma construção histórica. Podemos afirmar que este processo tem início em 1822, junto 



com a Independência do país, e que é muito fortalecido a partir da década de 1930. 
Neste momento, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder – um nacionalista –, foi 
desencadeada uma conjuntura política com claros objetivos de fortalecer a figura da 
nação e o nacionalismo no seio do povo. 

A centralização política efetuada por Vargas culminou, dentre outras medidas, na 
criação de uma política de educação básica comum. A partir desta, houve uma 
padronização dos currículos escolares, que passavam a oferecer conteúdos nacionais de 
forma institucional. Por um lado, fortalecer-se-ia a identidade coletiva; e por outro, 
seriam minorados traços e práticas culturais de grupos étnicos minoritários, cujas 
características não interessavam para a imagem escolhida como “nacional”.  

Sem dúvidas, estas políticas só foram possíveis pela disseminação e uso da língua 
portuguesa em todo o país. Foi graças à existência desta língua vernácula amplamente 
disseminada que os novos meios de comunicação, com destaque para o rádio e a 
televisão, puderam veicular maciçamente elementos restritos a grupos específicos, mas 
que com o tempo seriam absorvidos e naturalizados pelos habitantes do país, passando a 
serem símbolos nacionais, como o samba e o futebol. Espalhava-se assim a semente da 
“brasilidade” e do que significava “ser brasileiro” no imaginário dos brasileiros. 

Ademais, o português falado no Brasil, apesar de suas particularidades regionais, 
é em si um elemento importante da identidade brasileira. Isso porque a escrita e a fala 
do português brasileiro são distintas da forma lusitana. Com isso, há uma razão para 
enxergar o Brasil como “nós”, e Portugal como um “outro”: assim, poderíamos afirmar 
que somos brasileiros, e não portugueses – apesar dos muitos vínculos com os antigos 
colonizadores. Tais diferenças se explicam pela forte influência indígena e negra, além 
de outras línguas europeias, no Português escrito e, principalmente, falado no Brasil. 

Em 1500, quando os colonizadores portugueses aportaram no Brasil, diversas 
línguas eram utilizadas pelas tribos nativas. Ao longo do século XVI, os padres jesuítas 
precisaram dar conta dessa variedade de idiomas para efetuar o processo de catequese. 
A partir daí, os mesmos concluíram que parte significativa destas línguas indígenas era 
derivada de um mesmo tronco linguístico, o tupi-guarani. Assim, “da junção de aspectos 
dessas duas línguas, formulou-se a língua falada por toda costa brasileira, denominada 
Nheengatu” (CARVALHO, 2008 p.86-87). 

Entre os séculos XVI e XVIII, o Nheengatu, ao lado do Português, foi o idioma 
mais escrito e falado (CARVALHO, 2008) no Brasil, visto que a educação estava sob 
responsabilidade dos missionários jesuítas. Ao longo deste período, o idioma vai sendo 
transformado, por conta da miscigenação oriunda do contato com línguas africanas e 
europeias. Ilari (2006) aponta que de 1538 a 1855 foram trazidos 18 milhões de 
escravos negros, sujeitos a um maior contato com a população branca, o que fez com 
que o português fosse bastante exposto à influência das línguas africanas. À medida que 
ocorre esse processo de miscigenação, o Nheengatu se consolida como marca de 
identidade dos habitantes que aqui moravam (CARVALHO, 2008). 

Contudo, em 1759 os jesuítas são expulsos do Brasil pela Coroa Portuguesa, e 
essa nova e popular língua passa a ser proibida: desejando unificar e garantir o poder 
político da colônia, o Marquês de Pombal decreta a proibição do Nheengatu nas escolas 
e em todos os registros escritos na esfera pública. Segundo Carvalho (2008), as cidades 
que tivessem nomes indígenas deveriam trocá-los por nomes expressos no idioma 
português.  

Entretanto, a proibição oficial não impediu que o Nheengatu continuasse a ser 
utilizado, especialmente no interior do país, em que a Coroa tinha baixa influência 
política. Logo, mesmo que nos documentos oficiais constasse o português, a oralização 
linguística no interior era predominantemente na língua de origem indígena. Por conta 



da coexistência dos dois idiomas, emergiu uma “forma tipicamente brasileira de falar: o 
dialeto caipira” (CARVALHO, 2008). 

Desse modo, podemos considerar que o “português caipira” representa um 
importante exemplo da singularização do português brasileiro em relação ao português 
lusitano. Tal maneira se expressou principalmente na forma como as palavras de língua 
portuguesa foram oralizadas pelos índios, africanos e mestiços. Sem conseguir 
reproduzir verbalmente de forma adequada o português imposto pela Coroa Portuguesa, 
aconteceram ajustes de sintaxe e fonemas de sua própria língua original com a língua 
portuguesa.  

Carvalho (2008) lembra que os índios tinham grande dificuldade de pronunciar as 
consoantes dobradas. Outra dificuldade indígena apontada por Martins (2003, p.5) era 
pronunciar o /R/ e o /L/ no final das palavras, e que por isso faziam a sua supressão. 
Isso fez com que 

 
(...) no dialeto caipira, “orelha” tenha se tornado “orêia” (uma 

consoante em vez de três; quatro vogais em vez de três), “coalho” seja 
“coaio”, "colher” tenha virado “cuié”, "os olhos” sejam “o zóio”... E 
no Nordeste ainda se ouve a suave “fulô" no lugar da menos suave 
“flor”. Uma abundância de vogais em detrimento das consoantes, até 
mesmo com a introdução de vogais onde não existiam. Exatamente o 
contrário da evolução da sonoridade da língua de Portugal, em que 
predominam os ásperos sons das consoantes. No Brasil, a língua 
portuguesa ficou mais doce e mais lenta, mais descansada, justamente 
pela enorme influência das sonoridades da língua geral, o nheengatu. 
(MARTINS, 2003, p.5) 

 
Portanto, a evolução da Língua Portuguesa no Brasil fez com que a mesma 

passasse por muitas alterações. Isso faz com que haja a defesa, por muitos autores e 
literários brasileiros, de um idioma genuinamente brasileiro, diferente do português 
lusitano. De acordo com esta visão, o contato e a mistura do português com outros 
idiomas no Brasil fez com que a língua falada se transformasse num outro idioma, e não 
apenas uma variação da língua oralizada em Portugal.  

De fato, muitos dos alunos brasileiros têm problemas para escrever de acordo com 
a ortografia oficial. Isto ocorre porque a ortografia de grande parte das palavras não 
corresponde à maneira como as mesmas são faladas por eles em seu cotidiano. É clara a 
diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Contudo, não é objetivo deste 
trabalho discutir se esta e outras variações seriam suficientes para configurar o idioma 
falado no Brasil como outra língua, e não como o português. É um tema espinhoso, do 
qual preferimos tergiversar.  

Mais fácil de afirmar é que a língua é viva e dinâmica, assim como as nações e o 
nacionalismo. E assim, a língua brasileira, justamente por apresentar variações 
significativas em relação ao português lusitano, compõe elemento fundamental na 
identidade brasileira – e na alteridade em relação aos portugueses. 

 
4. A literatura e a origem do nacionalismo brasileiro 

 
Segundo Fiorin (2009), o Brasil representou uma das primeiras experiências bem-

sucedidas de criar uma nação fora da Europa. Para isso, foi preciso que houvesse a 
criação da consciência de unidade – a identidade – e da diferença em relação aos outros 
– a alteridade. Porém, havia um importante problema inicial: a independência do país 
foi proclamada por D. Pedro I, um português. Logo, foi preciso construir uma narrativa 



em que o monarca surgia como alguém que havia renunciado a Portugal e, por 
conseguinte, escolhido assumir a nacionalidade brasileira.  

Tal descrição serviu como um dos mitos fundadores, uma vez que se encaixaria 
naquilo que seria apresentado como identidade brasileira: era preciso que se mantivesse 
a herança portuguesa, mas que o brasileiro se enxergasse como diferente dos antigos 
colonizadores. E para que isso se tornasse mais palatável, a literatura teve papel 
fundamental, com destaque especial para o movimento do Romantismo. De acordo com 
Fiorin (2010): 

 
“O Romantismo é o movimento literário da construção das 

nacionalidades. Em oposição ao Classicismo, valoriza as diferenças 
entre as nações, as peculiaridades das línguas nacionais, reflexos do 
gênio do povo, e as tradições de cada país. Exalta o que é único, 
singular. O Romantismo brasileiro, aparecido no momento posterior à 
independência, não poderia ser diferente. No seu esforço de criar uma 
identidade nacional, espalha a confiança no futuro da jovem nação, 
canta sua natureza, nutre um forte entusiasmo pelo seu povo. Dois são 
os elementos básicos do nacionalismo brasileiro: de um lado, a 
exaltação da grandeza da natureza tropical; de outro, a identificação 
do homem com essa natureza exuberante. Todo nacionalismo precisa 
de origens, de mitos, de começos heroicos. O índio do passado não 
constituía nenhum perigo à ordem vigente, fundada na escravidão dos 
negros. Por outro lado, a ideia de que ele não se adaptava à escravidão 
servia para constituir o mito de um homem com espírito de liberdade e 
coragem, qualidades necessárias para ser um dos heróis fundadores. 
Sem dúvida nenhuma, a constituição da nação brasileira foi um 
sucesso. Todos, filhos e netos de imigrantes, sentimo-nos brasileiros.” 
(FIORIN 2010, p.63). 

 
 
É o Romantismo que propaga a ideia de que cultura brasileira é formada pela 

mistura de diversos elementos. E dentre os autores românticos, destaca-se a obra de José 
de Alencar. Seu trabalho literário construiu a imagem da nação brasileira aliada às 
belezas naturais e ao mito do indígena como componentes centrais.  Nesse sentido, seu 
mais importante livro é “O Guarani”. Nele, o Brasil é apresentado como um país em que 
não há catástrofes naturais, como furacões, tornados ou terremotos; é o país de clima 
agradável, da eterna primavera. É nele também que aparece o casal ancestral dos 
brasileiros, e onde se insiste na singularidade da cultura e da língua brasileira. Assim, 
Fiorin (2009) afirma que “O Guarani” concebe um mito de origem da nação brasileira. 

Este mito é fundado na descrição do Brasil como uma nação de caráter luso-tupi, 
cujo casal inicial, Peri e Cecília, seriam a síntese da mistura entre o velho e o novo 
mundo: um índio que aceitou os valores cristãos e uma portuguesa adaptada à natureza 
brasileira. Seria assim, “a união da natureza com a cultura, ou seja, dos valores 
americanos com os europeus” (FIORIN, 2009, p.119). Permanecem os elementos 
lusitanos, mas os mesmos são modificados pelos valores da natureza americana 
(FIORIN, 2010). Logo, a fusão do sangue português com o sangue tupi asseguraria a 
nobreza da nação brasileira. Porém, chama muita atenção que os africanos, tão 
numerosos no Brasil à época, estejam ausentes deste mito fundador.  

Apesar de fundamentais na formação da população brasileira, os africanos não 
foram representados como tal, diferentemente dos indígenas e dos europeus. Isso se 
explica pelo contexto em que o romance de José de Alencar foi produzido: em 1857, 
ano de sua publicação, a escravidão ainda era muito forte no Brasil – e só viria a ser 
oficialmente proibida mais de trinta anos depois, em 1888. Cabe frisar também que o 



indígena que aparece como elemento fundador da nação brasileira é o que se converte 
aos valores cristãos. Portanto, excluem-se também os demais, vistos como selvagens e 
passíveis de extermínio. 

Em “O Guarani”, é marcante também o uso da língua brasileira. O livro apresenta 
e utiliza um português diferente do lusitano; é um português modificado pela natureza 
brasileira, responsáveis por alterar a pronúncia, sintaxe e léxico do idioma. Ao contrário 
de outros autores, que defendiam a reprodução dos padrões linguísticos lusitanos, 
Alencar defendia o uso desse idioma modificado. Para ele, a independência linguística 
dos padrões portugueses era tão importante quanto a independência política (FIORIN, 
2010, p.61).  

De acordo com Fiorin (2009), no começo do século XX surgiu outro movimento 
que tinha como um dos objetivos a independência cultural do país, e que colaborou na 
construção da identidade brasileira: o Modernismo. Também baseado na “mistura”, 
defendia que a mestiçagem era a marca da brasilidade. Segundo Fiorin (2009, p.120), 

 
(...) o que distingue o Brasil é a assimilação, com a consequente 

modificação, do que é significativo e importante das outras culturas. O 
Brasil celebra a mistura da contribuição de brancos, negros e índios na 
formação da nacionalidade, exaltando o enriquecimento cultural e a 
ausência de fronteiras de nossa cultura. De nosso ponto de vista, o 
misturado é completo; o puro é incompleto, é pobre. Insiste-se no fato 
de que se está falando de autodescrição da cultura brasileira. Há então 
todo um culto à mulata, representante por excelência da raça 
brasileira; do sincretismo religioso, sinal de tolerância; do convívio 
harmônico de culturas que se digladiam em outras partes do mundo, 
como a árabe e a judaica. 

 
Os meios de comunicação de massa e a música popular passam, 

progressivamente, a difundir tais ideias. Antes vista como mácula, a mestiçagem 
passava rapidamente a ser considerada um traço nacional. Elementos como a capoeira e 
o candomblé viram “brasileiros”, assim como o futebol, um esporte inglês que se 
tornava uma marca da nacionalidade brasileira. 

 
5. A interface Geografia e Linguagens: algumas possibilidades 

 
Uma vez que há muitos objetos de estudo e questões que não podem ser 

resolvidos por apenas um único campo do conhecimento, o trabalho interdisciplinar 
representa um caminho importante para a ciência acadêmica. Sendo assim, deve-se 
buscar uma atuação conjunta entre as áreas afins, de forma a enxergar a realidade de 
forma mais holística e crítica. Duas ou mais áreas de conhecimento podem e devem 
dialogar e se complementar na busca pela compreensão do mundo em seus diversos 
aspectos.  

Dessa forma, acreditamos ser de grande importância a interface efetuada entre 
Geografia, Língua Portuguesa e Literatura, seja na produção do saber, seja na atuação 
docente em sala de aula. Uma vez que os alunos veem um mundo integrado, em que 
todos os saberes estão conectados, torna-se pouco eficiente efetuar uma abordagem 
segmentada, que compartimente a realidade em fatias e exclua outras perspectivas e 
pontos de vista. Entendemos o mundo como um quebra-cabeças, cuja montagem 
adequada precisa de múltiplas peças, ou seja, saberes, para que possa ser efetuada. Tais 
saberes, produzidos por diversos campos do conhecimento, devem assim ser 
aglutinados em busca de uma percepção mais plena do mundo real. 



No âmbito das Ciências Humanas e Sociais, é importante enfatizar que a 
interdisciplinaridade vem ganhando terreno ao longo dos últimos anos, justamente como 
uma resposta à necessidade de interpretar um mundo em plena e constante 
transformação, e que não pode ser lido adequadamente a partir de uma única perspectiva 
isolada. Não obstante, cabe destacar que o estudo e o uso da Literatura a partir de um 
olhar geográfico não são recentes.  

Segundo Lima (2000, p.9) desde a década de 1940, os geógrafos franceses já 
buscavam “valorizar e recuperar a imensa riqueza de cunho geográfico que reside nos 
romances, contos, poesias, crônicas, entre tantos outros gêneros literários”. A partir de 
seu uso, advertiam que seria possível despertar, até mesmo com maior sucesso, a 
compreensão adequada dos fenômenos geográficos na imaginação e consciência dos 
alunos. 

Porém, é nas décadas de 1970 e 1980 que, com a disseminação da perspectiva 
humanista, a Geografia vem dedicando efetivamente maior atenção às experiências e 
situações descritas em obras literárias. Nesse sentido, destaca-se a enorme contribuição 
de Tuan (1980, p.14) em seus estudos de Topofilia, que apontam a significativa 
importância dos recursos literários para os estudos geográficos voltados para a análise 
da percepção, atitudes e valores. Para o autor,  

 
“Muitos lugares, altamente significantes para certos indivíduos 

e grupos, têm pouca notoriedade visual. São conhecidos 
emocionalmente, e não através do olho crítico ou da mente. Uma 
função da arte literária é dar visibilidade a experiências íntimas, 
inclusive às de lugar. (...) A arte literária chama a atenção para áreas 
de experiência que de outro modo passariam despercebidas” (TUAN, 
1983, p. 180). 

 
Dessa forma, podemos considerar que a literatura possui a capacidade de 

descrever “o mundo sentido e subjetivamente concebido, relacionando-se com os 
princípios e a gênese do significado e da experiência” (FEITOSA, 2012, p.185), uma 
vez que arte e linguagem se mostram estreitamente ligadas à vida humana. Logo, a 
mesma se torna ferramenta importante para a Geografia Humanista Cultural. Segundo 
Feitosa, esta corrente geográfica, 

 
“(...) enquanto ciência (...) preocupada com o espaço vivido, 

fundamentada nos princípios fenomenológico-existencialistas, a fim 
de dar conta da existência humana e da experiência de mundo, torna 
possível o interrelacionamento com a Literatura que, em razão de sua 
linguagem simbólica, polifônica e plurissignificativa, é capaz de 
exprimir as diferentes representações da realidade geográfica” (2012, 
p. 185). 

 
Portanto, os geógrafos podem extrair da Literatura uma fonte de informações e 

mensagens. Ao relacionarem os vários temas literários que abordam a experiência do 
sentido de lugar, “encontram-se diante de espaços de significados, com valores afetivos 
intensos, com um conhecimento que abarca, simultaneamente, sentimento, a 
familiaridade e a intimidade” (LIMA, 2000, p.31). E é nesse sentido que o uso da 
literatura e da língua portuguesa se tornam tão úteis para a discussão a respeito da 
identidade nacional brasileira. 

A análise geográfica de obras de autores clássicos da literatura brasileira, como 
José de Alencar, permite compreender não só a língua portuguesa e o seu 
desenvolvimento e assimilação no país, mas também o contexto e o espaço geográfico 
brasileiro no período em que os textos foram produzidos. A geografia deve se debruçar 



na análise sobre como o autor, mesmo utilizando-se essencialmente da língua do 
colonizador, é capaz de fomentar e problematizar a formação da identidade de seu país, 
dando destaque à criação dessa identidade dentro de um espaço específico.  

Desse modo, o uso em sala de aula de trechos de textos do autor citado e de outros 
clássicos da literatura brasileira deve ser estimulado, para que os alunos possam 
visualizar o espaço geográfico brasileiro à época da produção destes romances. Além 
disso, é recomendável debater com os discentes o papel central destes textos para a 
construção da identidade nacional e do que se conhece como cultura brasileira. 

Outro caminho para a interface entre as disciplinas é analisar as diferentes formas 
de falar dos brasileiros de diferentes regiões do país. Isto pode ser realizado por meio da 
leitura de poemas e prosas regionais selecionadas. Assim, pode-se construir na 
percepção do aluno que tais diferenças são produto da evolução histórico-econômica do 
país, da separação geográfica e da cultura regional. Para isso, é importante também 
discutir e relacionar o processo de colonização e ocupação do Brasil, a atuação dos 
padres jesuítas e a difusão do idioma português, chamando atenção para o papel do 
Estado, da imprensa e da escola. 

Pode-se também utilizar os romances para debater a cultura indígena e a 
distribuição atual dos mesmos pelo território brasileiro. Um caminho sugerido é a 
utilização da perspectiva da Linguística sobre a importância do idioma Nheengatu na 
construção do português atualmente falado no Brasil, bem como das línguas indígenas 
faladas anteriormente no atual território brasileiro. Entender como as línguas se 
transformam é um passo importante para compreender que as mesmas, assim como a 
identidade nacional, não são imutáveis.  

Este debate pode ser realizado com a discussão a respeito de que todos no Brasil 
utilizam variações linguísticas oriundas da língua oficial de Portugal. Com isso, torna-se 
possível desconstruir preconceitos enraizados contra elementos e populações específicas 
do Brasil e suas formas de falar, como o “caipira” e o nordestino. Deve-se apresentar a 
importância do índio e do negro na formação da população brasileira e no idioma do 
país, não somente com a absorção de palavras, mas também de fonemas e sotaques. E 
com isso, pode-se caminhar em direção à outra discussão, cujo objetivo deve ser o do 
combate ao preconceito racial e linguístico. 

 
Considerações finais 

 
O homem é, ao mesmo tempo, criador e criatura da cultura a que pertence e da 

identidade nacional que possui. Dessa maneira, podemos entender que o nacionalismo 
antecede a nação, já que existe uma intencionalidade do Estado Moderno em construir 
elementos locais ou regionais que são forjados para se tornarem nacionais. Assim, 
concordamos com Hobsbawn (1990) quando o mesmo afirma que as nações são 
inventadas. Ao mesmo tempo, entendemos que, assim como nos diz Anderson (2008), o 
nacionalismo surge a partir da imaginação coletiva, e que tentar denominá-lo como 
“verdadeiro” ou “falso” não seria adequado. 

A consciência coletiva é construída a partir do resgate de elementos que possam 
ser usados como “comuns” a todos os indivíduos da suposta coletividade, como 
símbolos, monumentos, heróis, histórias e hinos nacionais. Esses são alguns dos 
artefatos usados para que o homem se reconheça numa imagem, que é forjada à base da 
transformação de consciências, histórias e símbolos particulares em denominadores 
comuns a todos os indivíduos da nação. E assim, aquilo que era local ou regional se 
transforma em nacional. 



Para que todo esse imaginário seja inventado – ou construído –, é preciso o 
auxílio de uma série de instrumentos: romances e outros textos literários; jornais, rádio, 
televisão e outras formas de mídia. É claro o papel destes na disseminação de 
imaginários coletivos e na construção da identidade nacional. Daí Anderson enfatizar a 
importância do capitalismo editorial para a consolidação do nacionalismo. 

Todavia, se estas ferramentas foram eficazes, muito se deve ao fato de poderem 
contar com um elemento fundamental: a língua nacional. A oficialização e a 
disseminação das línguas vernáculas permitiu que as diversas formas de mídia 
chegassem e fossem compreendidas pelos habitantes do país. Além disso, ao ser 
utilizado um idioma institucional e oficial para o ensino, difundem-se e consolidam-se 
os conhecimentos e comportamentos que se desejam serem tidos como “nacionais”.  

Portanto, um dos papéis da educação é transmitir a imagem da nação, o que é feito 
através do uso da língua nacional. Contudo, a supressão das línguas e das 
representações locais, uma prática e uma consequência da difusão do nacionalismo, 
acaba por gerar exclusões e marginalizações culturais. No caso do Brasil, agrava as 
estratificações sociais e geográficas já existentes e resultantes das condições histórico-
econômicas do país. Sendo assim, deve ser papel da escola, de forma interdisciplinar, 
buscar corrigir estas distorções promovidas pela prática indiscriminada da difusão do 
nacionalismo. 

Recorremos a Feitosa (2012, p.192) para afirmar que as fronteiras do 
conhecimento estão continuamente a ser superadas, o que pode ser visto quando a 
“Literatura e a Geografia se entrelaçam para refletir acerca dos traços simbólicos e 
subjetivos que compõem a essência dos relacionamentos das personagens com os 
espaços intensamente vividos”. 

Acredita-se que a Linguística e a Literatura podem oferecer grande contribuição 
para a análise do nacionalismo brasileiro, tema que pode servir como ponto de partida 
para diversas discussões geográficas. Dessa forma, consideramos que a atuação 
conjunta e interdisciplinar de professores de Geografia e Linguagens pode vir a 
construir uma percepção mais ampla no processo de ensino-aprendizagem de Geografia 
junto ao corpo discente. 
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