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Introdução 

No domínio dos processos de construção identitária, a partir do momento em que se 

entende a identidade nacional como uma entre as múltiplas narrativas identitárias possíveis e se 

reconhece seu caráter imaginado, o indivíduo ganha certa autonomia. Em vez de objeto de uma 

dada identidade, assume-se como sujeito, pois cabe a ele, em alguma medida, a definição dessa 

história.  

Neste capítulo, será explicitada a adoção de uma perspectiva construtivista, baseada no 

discurso, para se pensar os processos por meio dos quais essas identidades podem ser 

construídas e transformadas. Daí que neste trabalho se analise o discurso como forma de 

mediação entre o indivíduo e a sociedade ou como modo de representação ou construção de 

cenários e situações que se pretendem reais. 

A construção discursiva das identidades nacionais será o tema principal das reflexões 

realizadas, que partirão da análise de três paradigmas: o da identidade nacional como herança, o 

da identidade nacional como aprendizado e o da identidade nacional como construção. Este 

último modelo será o adotado ao longo deste trabalho. 

Nesse contexto, o processo de construção identitária das nações tardias será analisado, 

em especial no que se refere aos discursos que relacionam a afirmação e valorização de uma 

língua e cultura nacionais com a existência incontestável de uma dada identidade. O caso da 

Eslovênia, uma das repúblicas que formavam a ex-Iugoslávia, será destacado. A Eslovênia 

declarou-se independente em 1991; conta, portanto, com pouco mais de 20 anos de existência 

oficial como Estado-nação. No ano seguinte, em 1992, iniciou o processo de adesão à União 

Européia, consolidado em 2004. 

A seguir, será apresentada e discutida a opção metodológia que permeará toda esta 

reflexão: a análise crítica do discurso e, em seu âmbito, a abordagem proposta pela linguística 

sistêmico-funcional. A relação de interdependência entre o sistema linguístico e o sistema 

social, o discurso como manifestação de e disputa pelo poder, o papel das ideologias, as 

macro-funções da linguagem serão alguns dos temas em análise. 
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A construção discursiva das identidades nacionais 

É possível refletir sobre a questão da identidade nacional a partir de diversas 

abordagens, como ilustra a multiplicidade de trabalhos disponíveis sobre o tema. Definindo 

como ponto de partida desta reflexão o viés dos estudos culturais (vd. Hall, 1997), propõe-se o 

desenvolvimento de três paradigmas: o da identidade nacional como herança, o da identidade 

nacional como aprendizado e o da identidade nacional como construção (vd. Kuper, 1999, e 

Tann, 2010). 

A identidade nacional como herança pressupõe algo inato, um conjunto de 

características que seria herdado ao se nascer num determinado país e que induziria a um certo 

comportamento ou modo de pensar e sentir o mundo. Todo ser humano carregaria esses dados 

em seus genes e pouco poderia fazer para escapar à ação deles. Mais do que uma visão 

essencialista, trata-se de uma visão determinista das identidades, na qual o indivíduo assume o 

papel de objeto dessa suposta identidade nacional: ao invés de agir sobre ela, sofreria sua ação. 

Aceitar a visão determinista implica, em algum grau, acreditar que todos os indivíduos 

de uma certa nacionalidade partilham um dado conjunto de características das quais não podem 

fugir, estando, assim, condicionados a comportamentos específicos. Esses pressupostos não 

condizem com a diversidade que vivenciamos no dia a dia entre indivíduos pertencentes a uma 

só nação. Parece difícil, portanto, defender esse posicionamento à luz das sociedades modernas 

e da ausência de homogeneidade suposta.  

No que diz respeito à identidade nacional como aprendizado, ela traz consigo a noção de 

que as identidades são ensinadas. Não nascem com o indivíduo, mas este, desde o início do seu 

processo de socialização, aprende a se comportar de uma dada maneira, a pensar e a sentir de 

acordo com um modelo pré-estabelecido. Mesmo sem dar-se conta desse processo de 

aprendizagem e mesmo que esse aprendizado não seja dirigido ou intencional, o indivíduo 

assume como própria a identidade que lhe é ensinada. 

Para seguir por essa linha de raciocínio, seria necessário aceitar a existência de um 

modelo, de um modo de ser nacional, ou seja, de uma maneira específica de se identificar como 

indivíduo pertencente e intrinsecamente vinculado a uma dada nação. Esse modelo claro e 

definido seria replicado em todo o território nacional por meio de um poderoso sistema de 

ensino, que englobaria não apenas as instituições de educação pública e privada, mas também o 

ambiente social de forma mais alargada. 

Uma breve tentativa de descrever com clareza esse modelo é suficiente para verificar 

sua impossibilidade. Embora seja possível traçar imagens estereotipadas do que seria essa 
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identidade nacional, tais esboços não passam de caricaturas, são incapazes de dar conta de toda 

a diversidade que caracteriza os diferentes modos de ser em sociedade. Claro que, com essa 

afirmação, não se pretende negar ou diminuir a relevância do sistema educativo na construção 

de representações individuais ou coletivas. Reconhecer, no entanto, o papel decisivo do sistema 

educativo no processo pelo qual a nação é imaginada, como foi feito, aliás, no primeiro 

capítulo, não significa atribuir-lhe a autoria de uma nação real. 

A impossibilidade de se descrever em minúcias um dado caráter nacional, aplicável ao 

conjunto de indivíduos, não esvazia, no entanto, a força desses estereótipos. Embora, à partida, 

não seja possível descrever o que seria tal caráter, a referência ao mesmo e a sua presença, 

direta e indireta, em discursos, símbolos, imagens – em sentido amplo, no imaginário nacional 

– é recorrente. 

Passando ao terceiro paradigma, o da identidade nacional como construção, verifica-se 

que ele parte do pressuposto de que a identidade não é dada nem aprendida, mas sim construída 

e desconstruída repetida e incessantemente no contato com o outro. Não significa dizer que 

haveria um conjunto de identidades prévias, pré-formatadas, que seriam chamadas a se 

manifestar numa dada situação. Pelo contrário, as identidades seriam construídas no âmbito de 

um processo relacional e durariam o tempo exato de duração desse processo. 

Nesse contexto, as identidades são recursos dos quais o indivíduo se vale para defender 

ou conquistar uma posição (vd. Tann, 2010). O discurso, como forma de mediação entre os 

indivíduos e entre estes e o mundo ao redor, é um dos recursos utilizados para construir essas 

identidades e será essa a abordagem utilizada no âmbito deste trabalho. 

A noção de discurso aqui assumida é a elaborada por Foucault, que situa o discurso 

como forma de organização de significados. Gouveia (2001: 337), referindo-se a esse conceito, 

afirma: “o discurso se refere aos modos, quase sempre linguísticos, mas não exclusivamente 

linguísticos, de organizar o significado, aos sistemas de poder/conhecimento (pouvoir/savoir) 

em que assumimos posições de sujeito”. 

A ideia de construção discursiva das identidades permite acomodar a multiplicidade de 

narrativas, como propõe Bhabha (1990), e sua incompletude, seu estado de permanente 

transformação. Ao mesmo tempo, atribui ao indivíduo o papel de sujeito ao longo desse 

processo, pois é ele quem constrói esses diversos discursos a partir dos elementos dos quais 

dispõe. 

Cada indivíduo participa simultaneamente de diversos grupos sociais, no âmbito dos 

quais ora constrói sua identidade entre-pares, ora seleciona e retira elementos para construir 

outras versões de identidade. Ele dispõe de uma grande variedade de fontes das quais se vale no 
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processo de criação de suas múltiplas identidades, de forma mais ou menos consciente, de 

acordo com o contexto e com a situação (Cillia, 1999: 17).  

Adotar a visão construtivista e assumir o indivíduo como sujeito não significa, no 

entanto, afirmar que ele age com liberdade total, ao seu bel-prazer. Há uma série de elementos 

que conformam, constrangem e alimentam esse processo de construção, como a história de 

vida, os hábitos e costumes adquiridos desde a infância, o processo de socialização, os 

temperamentos. Os sistemas de comunicação, em geral, desempenham papel importante nesse 

processo, dada sua capacidade de selecionar e disseminar informação, assim como os sistemas 

de educação, com seus valores e princípios, e os sistemas de crença religiosa, entre outros.  

De forma invisível e insistente, o caráter nacional imprime sua marca no cotidiano, via 

meios de comunicação, via proliferação dos símbolos nacionais, via marketing ou mesmo nas 

conversas do dia a dia. O contato com o outro funciona como uma espécie de gatilho a disparar 

o mecanismo de identificação e diferença, onde um certo estereótipo nacional é chamado a agir 

sempre que necessário. 

A imagem nacional é desenhada a partir dos discursos cruzados de diversas fontes, 

sejam elas oficiais ou não. As dificuldades surgem quando alguns desses discursos são 

assimilados como essência e tomados como uma espécie de fato consumado e não mais como 

discurso-opção. À medida que algumas dessas narrativas se cristalizam, intensificam-se os 

choques e embates entre elas e tantas outras versões contraditórias. 

É importante frisar que a perspectiva da construção discursiva não se confunde com a 

ideia do discurso como modo de representação de uma ou várias identidades. Longe de se 

caracterizar como forma de materialização de uma dada identidade pré-existente, o discurso 

determina o período de vigência dessa identidade, que nasce e morre com ele. Ela não existe 

antes ou fora do discurso; pelo contrário, começa e acaba com ele, sendo construída e 

reconstruída vezes sem conta, sem nunca ser exatamente a mesma. 

Pode-se pensar a natureza da construção discursiva das identidades, entre elas as 

nacionais, como sendo relacional e processual (vd. Tann, 2010). É relacional à medida que se 

constrói em relação de comparação com o outro, seja em busca de semelhanças ou de 

diferenças – o próprio conceito de identidade não faz sentido senão num contexto plural. É 

processual à medida que se constrói ao longo da dilação do tempo, a partir de peças que se 

interligam, montando uma engrenagem, e que só em conjunto podem produzir como resultado a 

ideia de identidade.  

Como decorrência do caráter processual, é possível ainda pensar a identidade como 

efêmera, múltipla e mutável, estabelecendo-se um paralelo com o universo jurídico. É efêmera 
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porque termina com a conclusão daquela interação processual; é múltipla porque concorrem 

para o desenvolvimento do processo uma pluralidade de variáveis; e é mutável porque passível 

de transformação a partir do controle dessas mesmas variáveis. 

A questão que surge, no entanto, é que o paradigma da construção discursiva das 

identidades não parece refletir o discurso corrente, que desconsidera a pluralidade e a 

efemeridade das identidades a favor da adoção dos conhecidos e propagados estereótipos 

nacionais, que imprimem marca significativa nas sociedades de hoje. O indivíduo surge, mais 

do que condicionado, subordinado a essa identidade estereotipada, ora por vontade própria, 

numa espécie de autorreconhecimento, ora por não conseguir dela escapar. Tanto quanto o 

discurso político ou midiático, o discurso do dia a dia é extremamente marcado pelo caráter 

nacional, seja no âmbito das relações de consumo, de apreciações de contornos culturais ou 

mesmo de um programa explícito de marketing nacional.  

Essa aparente contradição pode, talvez, ser melhor compreendida a partir do 

reconhecimento do conteúdo ideológico das identidades, assumindo, neste caso, que a 

ideologia se traduz por “sistemas de pensamento, de valores e crenças (...) que denotam um 

ponto de vista particular sobre o real, uma construção social da realidade, independentemente 

de aspirarem ou não à preservação ou à mudança da ordem social” (Gouveia, 2001: 338). 

A comunidade imaginada como nação tem sua própria linguagem de pertença nacional 

(Bhabha, 1999: 293) e é construída e disseminada pelo discurso, em especial pelas narrativas de 

afirmação e valorização de uma cultura nacional (Cillia, 1999: 22). Moldada a partir de uma 

multiplicidade de fontes, entre elas o Estado, as instituições políticas e econômicas, as redes de 

ensino, a mídia, as associações de interesses diversos ou mesmo o indivívuo, a identidade 

nacional se realiza no universo variado e difuso das práticas sociais, das quais resultam as 

condições materiais e sociais às quais o indivíduo está sujeito. Nesse processo, a prática 

discursiva, como uma forma especial de prática social, desempenha papel essencial na 

percepção e disseminação das identidades nacionais (ibidem: 29-30). 

 

O discurso de afirmação nacional da Eslovênia 

No processo de construção discursiva das identidades nacionais uma série de elementos 

podem ser utilizados, alguns de forma recorrente, sendo a existência e partilha de uma língua 

nacional um exemplo deles. Veja-se o caso da Eslovênia, que obteve sua independência da 

então Iugoslávia em 1991 e, logo no ano seguinte, em 22 de maio de 1992, teve sua adesão à 
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União Europeia aceita, num processo que foi concretizado em 2004. Com um território de 

pouco mais de 20 mil km
2
 e cerca de 2 milhões de habitantes, a Eslovênia possui mais de 40 

dialetos (Kmecl, 2005: 3), mas utiliza como um dos argumentos para afirmar e, em certa 

medida, justificar sua existência como nação a existência e valorização de uma língua nacional. 

De acordo com o discurso oficial esloveno, as bases dessa língua teriam sido lançados no século 

X, com os “Brižinski spomeniki” (ou “Manuscritos Freising”), que teriam sido os primeiros 

textos escritos em esloveno (ibidem: 19), sendo a emancipação à língua de cultura conquistada 

no século XIX, especialmente a partir do trabalho do poeta France Prešeren (1800-1849), ícone 

da nação eslovena, alçado à categoria de herói nacional. 

Em pouco mais de 20 anos de existência oficial como Estado-nação, a Eslovênia 

empenha-se em afirmar sua viabilidade num mundo globalizado e de forte competição entre 

nações, num cenário em que a exclusividade de sua cultura nacional desempenha papel de 

destaque. O projeto nacional esloveno, independentemente da construção da sua imagem 

intramuros, implica a divulgação desse caráter para o mundo, especialmente junto aos países 

que integram a União Européia, bloco do qual faz parte. Nesse contexto, a língua eslovena 

surge simultaneamente como símbolo de unidade nacional e obstáculo à integração 

internacional, num aparente estado de tensão. Ao mesmo tempo em que a Eslovênia concentra 

esforços na valorização e proteção da sua língua nacional, precisa, em alguma medida, abrir 

mão dela em favor de uma língua global de comunicação e acesso internacional. 

Entre as estratégias de unificação possíveis em favor da construção de uma identidade 

coletiva, duas parecem ganhar destaque: a padronização, “baseada num referencial padrão 

partilhado”, e a simbolização, baseada na “construção de símbolos de identificação coletiva” 

(Ramalho e Resende, 2011: 29). A existência de uma língua nacional responde a ambas as 

estratégias simultaneamente, quer na condição de código ou padrão de comunicação 

compartilhado, quer na condição de símbolo de identidade nacional. 

Se, a partir da perspectiva construtivista, as identidades são construídas no diálogo com 

o outro, de acordo com Kuper (1999: 235), é preciso ter em mente que elas são vivenciadas de 

outro modo, numa espécie de autodescoberta que implica a identificação com os outros e, 

especialmente, a participação em identidades de natureza coletiva, como, por exemplo, a 

identidade nacional: “The inner self finds its home in the world by participating in the identity 

of a collecvitivy (for example, a nation, ethnic minority, social class, political or religious 

movement)”. 

No caso da Eslovênia, a afirmação e a valorização da sua língua surgem como fator de 

identificação e critério para participação em uma cultura nacional, independentemente das 



A construção discursiva das identidades nacionais 

 

31 

 

práticas linguísticas vivenciadas dentro das fronteiras do país. Como afirma Kmecl (2005: 4), 

não sem antes destacar a exiguidade do território esloveno, que pode ser atravessado de Leste a 

Oeste em cerca de três horas, a compreensão recíproca nem sempre é uma realidade: “it is quite 

possible that a Slovene from the east will not be able to understand a Slovene from the west, 

while a Slovene living in the central part will comprehend neither, and vice versa”. 

Uma vez estabelecida a opção por uma visão construtivista das identidades nacionais, 

baseada no discurso, e introduzido o caso da Eslovênia, passa-se a uma breve reflexão sobre a 

metodologia a ser adotada, neste caso, a análise crítica do discurso e, em especial, as 

teorizações e ferramentas oferecidas pela Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). 

 

A análise crítica do discurso 

A análise crítica do discurso tem como fundamento o pressuposto de que a linguagem 

está intrinsecamente ligada à estrutura social, configurando-se simultaneamente em elemento 

estruturante e consequência dessa estruturação (Gouveia, 2009). A relação entre texto e 

contexto, ou entre discurso e prática social, é de tal natureza que, a partir do conhecimento de 

um, é possível apreender o outro, ou seja, representam um viés diferente de um mesmo objeto. 

Dentro do escopo da análise crítica do discurso podem ser encontradas várias teorias, 

abordagens e modelos que se distinguem entre si (Resende, 2009: 11). Não há uma única versão 

da teoria geral, mas sim várias, o que garante sua consistência e lhe atribui maior elasticidade e 

riqueza com a multiplicidade das perspectivas. 

A abordagem adotada neste trabalho segue a proposta de Fairclough, que atribui ao 

texto a capacidade de provocar “efeitos causais sobre as pessoas (crenças, atitudes), as ações, as 

relações sociais e o mundo material”, efeitos esses que seriam “mediados pela construção de 

significado” (Fairclough apud Resende, 2009: 23). Nessa versão da análise crítica do discurso, 

a vida social é compreendida como um “sistema aberto”, que se realiza num mundo social 

“constituído de redes de práticas articuladas” (Resende, 2009: 30). 

A análise crítica do discurso oferece os meios necessários para se perceber de que modo 

a linguagem é utilizada para a construção e perpetuação de discursos, valores e visões de 

mundo que, embora representem os interesses de alguns e sejam resultado de escolhas 

determinadas, são assimilados como sendo universais e incontornáveis, transformando-se, 

assim, num eficiente mecanismo de produção e reprodução das ideologias (Resende, 2009: 

47-78). Essa estratégia de universalização caracteriza a disputa pelo poder, que consiste na 
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“luta pela instauração, sustentação e universalização de discursos particulares” (Ramalho e 

Resende, 2011: 25). 

Ao lado da estratégia de universalização e num mesmo sentido, opera a naturalização, 

que implica em transformar uma determinada construção social em algo considerado normal e 

assumido como certo ou garantido (Holliday, 1999: 251), ou seja, como senso-comum. De 

acordo com Gouveia (2001: 341-2), é tarefa da análise crítica “relacionar o micro-evento 

(discursivo) com a macro-estrutura (social) e desnaturalizar o que foi naturalizado, ou seja, o 

que foi dissociado dos interesses da classe ou grupo social particular que o gerou”. 

Uma vez reconhecida a forte carga ideológica das práticas discursivas, as quais “pelo 

modo como representam a realidade e posicionam os sujeitos podem ajudar a produzir e a 

reproduzir relações de poder desiguais” (Gouveia, 2001: 340), importa ressaltar que, no âmbito 

deste trabalho, entende-se a ideologia “não como uma imagem distorcida do real, uma ilusão, 

mas como parte do real social, um elemento criativo e constitutivo das nossas vidas enquanto 

seres sociais” (ibidem: 338-9).  

Dentro do arcabouço de metodologias e abordagens oferecido pela análise crítica do 

discurso, a perspectiva adotada neste trabalho é a da linguística sistêmico-funcional. De acordo 

com essa teoria, a linguagem desempenha uma pluralidade de outros papéis, além da função de 

comunicação, dos quais os mais importantes seriam a função ideacional, a função interpessoal e 

a função textual.  

Na vertente ideacional, e de acordo com Gouveia (2009: 15), a linguagem serve “para 

darmos conta da nossa experiência do mundo, seja este o real, exterior ao sujeito, seja este o da 

nossa própria consciência, interno a nós próprios”. Na vertente interpessoal, a linguagem é 

utilizada “para estabelecermos e mantermos relações sociais uns com os outros, para 

desempenharmos papéis sociais, incluindo os comunicativos, como ouvinte e falante”. Na 

vertente textual, a linguagem “providencia-nos a possibilidade de estabelecermos relações 

entre partes de uma mesma instância de uso da fala, entre essas partes e a situação particular de 

uso da linguagem”, criando, assim, uma série de outras possibilidades de construção de sentido 

e relevância. 

A linguística sistêmico-funcional opera simultaneamente como uma “teoria geral do 

funcionamento da linguagem humana” e um “modelo de análise textual” (Gouveia, 2009: 14), 

que será aquele adotado no âmbito deste trabalho. A língua é entendida como “uma realidade 

fundamentalmente social, concretizada na materialidade discursiva dos textos e da interação 

verbal” (ibidem: 17). 

A língua como realidade social, condicionada e condicionante dessa realidade, 
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representa uma possibilidade de acesso a esta. Como afirma Gouveia (2009: 25-6), “a relação 

entre um texto e o seu contexto, é de tal forma motivada que, a partir de um contexto, será 

possível prever os significados que serão ativados e as características linguísticas potenciais 

mais previsíveis para as codificar em texto” e vice-versa. 

É ao nível do discurso que as questões culturais, às quais a percepção de uma certa 

identidade nacional está intrisecamente relacionada, são melhor compreendidas (Holliday, 

1999: 252), embora a equiparação da nação com a ideia de uma cultura em grande escala e 

homogênea esteja no cerne do desenvolvimento do próprio conceito de nação no cenário 

europeu: “Equating nation with homogeneous ideas of large culture also supported the 

conceptual development of European nations themselves” (ibidem: 243). 

Nesse processo de construção discursiva, que se faz e refaz incessantemente, não só a 

ideia de cultura é elaborada, mas também o passado é trazido ao presente, em especial na 

reconstrução da história nacional. O embate entre várias narrativas possíveis, das quais umas 

emergem e outras são apagadas, revela a relação de poder que se estabelece entre os diversos 

grupos: “Power comes visibly into play as soon the various narratives of the past are confronted 

with each other and elites select one of the competing narratives and naturalise it as the „past‟ 

(what „really‟ happened)” (Martin e Wodak, 2003: 8). As estratégias de universalização e 

naturalização são, mais uma vez, postas em prática. O mesmo se dá no processo de construção 

das identidades nacionais: “Pasts are rearranged, transformed, recontextualized, substituted, 

mystified or totally changed” (ibidem, 2003: 11).  

 

Síntese 

É possível refletir sobre a questão da identidade nacional a partir de uma pluralidade de 

abordagens de acordo com o viés adotado: seja o da antrolopogia, da sociologia, da psicologia, 

da história entre outros. Neste capítulo, foi explicitada a opção pela abordagem dos estudos 

culturais (vd. Hall, 1997), a partir da adoção de uma visão construtivista, que entende as 

identidades como uma espécie de tomada de posição construída no âmbito da prática discursiva 

(vd. Tann, 2010).  

No esforço de compreensão do processo de construção das identidades nacionais, e do 

papel da língua dentro dele, optou-se pela análise do caso da Eslovênia, que será tomada como 

referência ao longo deste trabalho. 

A metodologia definida foi a da análise crítica do discurso, cuja fundamentação foi 
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discutida em contornos bastante gerais neste capítulo. Dentre as ferramentas disponíveis no 

âmbito da análise crítica do discurso, optou-se pelo portfólio desenvolvido pela linguística 

sistêmico-funcional. 

A seguir, serão esclarecidos os critérios de análise efetivamente adotados e será 

realizada a análise da introdução a uma coletânea de contos eslovenos de autores 

contemporâneos, traduzidos para o inglês, publicados com o objetivo de divulgar a literatura 

eslovena no cenário internacional. 


