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Introdução 

Para entender de que maneira os conceitos de língua e literatura são articulados em 

função da construção da identidade nacional eslovena, neste capítulo serão observados 

aspectos específicos do texto, que poderiam passar despercebidos na leitura, mas que 

codificam informações relevantes sobre a visão de mundo apresentada e representada na 

introdução. 

O primeiro aspecto selecionado para análise consiste na identificação das três palavras 

mais utilizadas no texto – slovene, literature e literary –, as quais, por si só, já revelam o tema 

em destaque, ou seja, a literatura eslovena. Essas palavras serão avaliadas dentro dos 

diferentes grupos nominais (vd. Hartnack, 2002: 118) de que fazem parte, ora na condição de 

núcleo, ora na condição de modificador. 

O segundo aspecto escolhido refere-se ao papel desempenhado pelas 

palavras/entidades “língua” e “literatura” no interior da oração. Interessa observar a relação de 

agenciação, ou seja, as situações em que os nomes língua e literatura, na condição de 

participantes de um dado processo, assumem a função de agente ou, ao contrário, a de objeto 

ou beneficiário do mesmo. A observação do modo como os principais atores sociais são 

representados no texto serve de indicativo da relevância de cada um na construção do discurso 

e, assim, dos seus respectivos papéis. 

O terceiro e último aspecto eleito trata da incidência dos processos relacionais, 

avaliados no âmbito do sistema da transitividade, como proposto por Halliday (apud Martin et 

al, 1997), e aqui evidenciado pela frequência do verbo to be, nas variações is, are, was e 

were. 

Cumpridas as tarefas acima indicadas, completa-se o processo de análise efetiva do 

texto, iniciado no capítulo anterior. Se, no capítulo três, privilegiou-se uma visão ampliada da 

introdução, sem se perder de vista a ideia de conjunto, neste capítulo o foco incide sobre 

aspectos de representação, respeitando-se sempre os respectivos contextos. 
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Palavras frequentes: slovene, literature e literary 

A partir da contagem das palavras utilizadas na introdução, foram identificadas as três 

mais frequentes: slovene, literature e literary. Dessas três, duas desempenham 

prioritariamente a função de modificadores: os adjetivos slovene e literary. Slovene é o termo 

mais frequente, com trinta e um registros; a seguir, vem literature, com vinte e oito; e, por 

fim, literary, com quinze. 

Para entender melhor os possíveis significados da recorrência desses termos no texto, 

retoma-se o enquadramento da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). Para a LSF, a unidade 

adequada para análise das diferentes metafunções da linguagem – ideacional, interpessoal e 

textual – seria a oração (Martin et al, 1997: 5). Ela representaria a unidade mínima de 

significação, seguida pelos grupos nominais (Thompson, 1996: 179), nos quais, segundo 

Martin (1997: 100), a metafunção ideacional também se manifestaria no que diz respeito ao 

modo de organização desses grupos.  

No caso de slovene, a análise realizou-se em três etapas. A primeira delas consistiu na 

identificação dos grupos nominais que continham o termo em estudo e na sua dispersão ao 

longo do texto, em função dos blocos definidos como “Despertar”, “Mobilização” e 

“Contermporânea”. Excluindo-se um único caso, em que slovene aparece na função de 

substantivo, representando o esloveno, ou melhor, a língua eslovena, em todos os demais, 

slovene surge como adjetivo. 

A segunda etapa consistiu na identificação dos respectivos núcleos dos grupos 

nominais; neste caso, aquilo que é modificado pelo adjetivo slovene. Tais núcleos foram 

classificados em três categorias distintas: Estado, Sociedade e Língua. Em Estado, foram 

reunidos os termos que remetem à organização e infraestrutura pública do mesmo (sea, state e 

branch of the people’s front). Em Sociedade, foram classificados os termos que referem 

diretamente a pessoas e ao contexto social (identity, history, society e students). Em Língua, 

foram contabilizados os termos relacionados ao mundo literário e seus representantes 

(authors, language, literary space, literature, novel, poetry, poets, prose e writer). 

A terceira e última etapa consistiu novamente na identificação do modo de dispersão 

desses núcleos ao longo do texto, mas, dessa vez, considerando-se a categoria a que 

pertencem. Buscou-se, dessa forma, avaliar quantos núcleos da categoria Estado foram 

encontrados em “Despertar”, “Mobilização” e “Contemporânea”, e assim suscessivamente 

para as categorias Sociedade e Língua. 

Do total de trinta registros do termo slovene, quinze encontram-se em “Despertar” 
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(50%), sete em “Mobilização” (23,3%) e apenas três em “Contemporânea” (10%) – os cinco 

restantes (16,7%) dividem-se entre os demais blocos do texto. Desse mesmo total, mas 

considerando-se a classificação dos núcleos modificados por slovene, temos que vinte e três 

pertencem à categoria Língua (76,7%), quatro à categoria Sociedade (13,3%) e três à 

categoria Estado (10%), como destacado nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 – Incidências de slovene no texto 

Blocos do Texto Nº de Incidências 

“Despertar” 15 (50,0%) 

“Mobilização” 7 (23,3%) 

“Contemporânea” 3 (10,0%) 

Outros 5 (16,7%) 

Total 30 

 

Quadro 2 – Incidências de slovene  

por categoria 

Categoria Nº de Incidências 

Língua 23 (76,7%) 

Sociedade 4 (13,3%) 

Estado 3 (10,0%) 

Total 30 

 

Existe, portanto, uma predominância de slovene em “Despertar” e uma predominância 

de núcleos da categoria Língua, o que não destoa do propósito do texto sob análise, que se 

propõe introduzir uma antologia de contos de autores eslovenos a leitores da língua inglesa. 

Ainda assim, a significativa presença de slovene na função de adjetivo e sua associação com 

conceitos diretamente relacionados à língua e literatura constituem um forte indício do que 

parece ser um outro objetivo da introdução: não só divulgar a literatura eslovena, mas também 

divulgar um país. Uma vez que o texto trata única e exclusivamente da língua e da literatura 

eslovenas, é razoável supor que a repetição do modificador slovene, em várias dessas 

passagens, não fosse realmente necessária. 

Considerando a dispersão desses grupos nominais ao longo do texto, em função da 
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classificação dos seus respectivos núcleos, verifica-se que doze, dos vinte e três que totalizam 

a categoria Língua, surgem em “Despertar” (52,1%). Outros cinco aparecem em 

“Mobilização” (21,7%) e apenas três em “Contemporânea” (13,1%) – neste último caso, 

representam a totalidade dos grupos nominais encontrados, conforme indicado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Incidências de slovene  

na categoria Língua 

Blocos do Texto Língua 

“Despertar” 12 (52,1%) 

“Mobilização” 5 (21,7%) 

“Contemporânea” 3 (13,1%) 

Outros 3 (13,1%) 

Total 23 

 

É em “Despertar” que se afirma o processo de construção nacional esloveno, o 

despertar de uma consciência nacional. Nesse sentido, a forte presença do adjetivo slovene 

modificando núcleos da categoria Língua ressalta o papel desempenhado pela literatura nesse 

contexto.  

Os núcleos da categoria Estado aparecem logo no início da introdução, nos dois 

primeiros blocos de texto, e, a seguir, em “Mobilização”, verificando-se um único registro em 

cada um dos casos. Os núcleos da categoria Sociedade dividem-se entre “Despertar”, com três 

registros (75%), e “Mobilização”, com apenas um registro (25%), como destacado abaixo. 

 

Quadro 4 – Incidências de slovene nas categorias  

Estado e Sociedade 

Blocos do Texto Estado Sociedade 

“Despertar” - 3 (75,0%) 

“Mobilização” 1 (33,4%) 1 (25,0%) 

“Contemporânea” - - 

Outros 2 (66,6%) - 

Total 3 4 
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Assim como slovene, há outras referências a palavras diretamente relacionadas às 

ideias de nação e nacionalidade. Ao longo do texto, é bastante frequente a utilização desses 

termos em várias formas: Slovenia, slovenene(s), nation e national.  

Slovenia (com cinco registros) e slovenes (com quatro registros), na função de 

substantivo, surgem em nove passagens. Some-se a isso a referência a slovene, representanto 

a língua eslovena, e temos um total de dez registros contra trinta do modificador slovene – 

25% como substantivo e 75% como adjetivo, respectivamente, o que perfaz um total de 

quarenta incidências de Slovenia, slovene e slovenes. O papel predominante da Eslovênia no 

texto, portanto, independentemente do modo como ela aparece representada, é de 

modificador. 

As referências a nation e national contabilizam doze registros, divididos em partes 

iguais. Dos seis registros de nation, sempre na qualidade de substantivo, em quatro (66,7%) a 

palavra não aparece como núcleo de um grupo nominal, mas sim como modificador: nation’s 

future, nation’s self-awakening e nation’s destiny (dois registros). Já national, como adjetivo, 

modifica os seguintes núcleos: awareness, awakening process, sovereignty, messianism, 

reality e epic.  

Embora national e slovene, no contexto da introdução, possam ser tomados um pelo 

outro, isto é, sejam intercambiáveis, é significativa a escolha dos autores em relação aos 

núcleos que cada um deles modifica. Se, no caso de slovene, há uma certa variedade – com a 

classificação dos núcleos nas categorias Estado, Língua, Sociedade –, o mesmo não acontece 

com national. Há uma uniformidade maior entre os núcleos modificados por esse adjetivo, 

uma vez que quase todos eles podem ser direta ou indiretamente relacionados à construção da 

ideia de uma nação eslovena. 

De modo geral, a presença de termos que remetem à ideia de nação é significativa, 

sendo manifesta a preferência pelos termos Slovenia e slovene(s), em detrimento de nation e 

national. Tal fato reforça a ideia já explicitada de que a introdução busca também promover 

um país e acentua a imbricação entre o processo de construção da identidade nacional 

eslovena e o discurso de valorização da sua língua e literatura. Procura-se construir uma 

história que revele o Estado esloveno ao público leitor e, em certa medida, justifique sua 

existência. A história do país é entretecida com a história de sua língua e literatura ao ponto 

de quase não se conseguir dissociá-las.  

Esse recurso é especialmente utilizado em “Despertar”, que representa o aflorar do 

sentimento nacional esloveno. Não é por acaso que esse trecho do texto, além de reunir 50% 

dos registros de slovene, na função de modificador, reúne também onze (50%) das vinte e 
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duas referências à Slovenia, slovene(s), nation e national, ou seja, metade do total de 

indicadores nacionais tomados em conjunto.  

No cômputo geral, foram identificados cinquenta e dois registros dos termos acima 

indicados, os quais remetem à ideia geral de nação (nation, national) – em doze casos 

(23,1%) – ou à ideia de uma nação eslovena propriamente dita (Slovenia, slovenes, slovene) – 

em quarenta casos (76,9%), como destacado no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Incidências de termos que remetem à Eslovênia  

e/ou à ideia de nação 

Termos Nº de Incidência 

Slovenia, slovenes, slovene 40 (76,9%) 

Nation, national 12 (23,1%) 

Total 52 

 

Vale observar que as referências à Yugoslavia e yugoslav não foram contabilizadas na 

análise deste quesito, pois, embora a Eslovênia tenha pertencido a essa organização política 

num determinado momento histórico, em nenhum instante tais referências surgiram com o 

intuito de representação de ou de identificação com o Estado esloveno.  

Retomando a relação de palavras mais utilizadas no texto, temos literature e literary. 

Para literature, considerou-se os modificadores que lhe são atribuídos no interior dos 

diferente grupos nominais em que surge como núcleo. Dos vinte e oito registros da palavra 

literature, em quatorze (50%) ela aparece modificada por um adjetivo. Desse total de 

quatorze, em oito ocorrências (57,1%) tal adjetivo é slovene, enquanto nos demais seis casos 

(42,9%) encontramos modificadores distintos: modernist, subversive, good, high, world, 

modest/intimate. Nos restantes quatorze registros (50%), a palavra literature aparece sozinha, 

isto é, sem que nenhum modificador lhe seja diretamente associado. 

Tendo em conta a dispersão do termo literature ao longo do texto, verificou-se que, do 

total de vinte e oito incidências já referido, treze encontram-se em “Despertar” (46,4%), oito 

em “Mobilização” (28,6%) e quatro em “Contemporânea” (14,3%), conforme indicado no 

Quadro 6.  

Já das quatorzes incidências em que a palavra literature aparece acompanhada por um 

modificador, sete estão em “Despertar” (50%), quatro surgem em “Mobilização” (28,6%) e 

apenas uma aparece em “Contemporânea” (7,1%), como explicitado no Quadro 7. 
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Se, em “Despertar” e “Mobilização”, a distribuição de processos onde literature surge 

qualificada e onde surge sem nenhum modificador diretamente a ela atribuído aparece 

equilibrada, o mesmo não ocorre em “Contemporânea”. Nesse último bloco do texto, 

predominam os processos em que literature surge sem qualquer modificador. Tal fato parece 

reforçar a mensagem de que a literatura contemporânea eslovena ganha independência do 

contexto de afirmação nacional – muito forte em “Despertar” e ainda bastante presente em 

“Mobilização – e, enfim, pode existir por si só. A literatura eslovena contemporânea se 

afastaria de uma suposta missão nacional para ser simplesmente literatura. 

 

Quadro 6 – Incidências de literature no texto 

Blocos do Texto Nº de Incidência 

“Despertar” 13 (46,4%) 

“Mobilização” 8 (28,6%) 

“Contemporânea” 4 (14,3%) 

Outros 3 (10,7%) 

Total 28 

 

Quadro 7 – Incidências de literature modificada  

por um adjetivo 

Blocos do Texto Literature + modificador 

“Despertar” 7 (50%) 

“Mobilização” 4 (28,6%) 

“Contemporânea” 1 (7,1%) 

Outros 2 (14,3%) 

Total 14 

 

Para literary, repetiu-se a análise feita com slovene. Considerando-se a dispersão do 

termo ao longo do texto, do total de quinze registros, foram contabilizados seis em 

“Contemporânea” (40%), cinco em “Despertar” (33,4%), dois em “Mobilização” (13,3%) e 

outros dois nos demais blocos (13,3%), como ilustrado no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Incidências de literary no texto 

Blocos do Texto Nº de Incidências 

“Despertar” 5 (33,4%) 

“Mobilização” 2 (13,3%) 

“Contemporânea” 6 (40,0%) 

Outros 2 (13,3%) 

Total 15 

 

Há um relativo equilíbrio na utilização do modificador literary em “Despertar” e 

“Contemporânea”, ao contrário do que acontece em “Mobilização”, onde os registros desse 

termo caem para menos da metade.  Mas tais números, por si só, não permitem uma reflexão 

mais aprofundada sobre as escolhas dos autores. Nesse sentido, parece mais interessante 

observar o uso de literary em função da ocorrência de literature no interior dos blocos de 

texto em análise. Considerando que ambos os termos remetem para uma mesma entidade, 

nesse caso a literatura, a opção por representá-la como núcleo – nesse caso, como substantivo 

– ou como modificador de um núcleo distinto – nesse caso, como adjetivo, pode ser mais 

elucidativa. 

Em “Despertar”, de um total de dezoito registros, treze correspondem a literature  

(72,2%) e cinco correspondem a literary (27,8%). Há, portanto, uma forte predominância do 

uso do substantivo. O mesmo se dá em “Mobilização”: de um total de dez registros, oito 

referem-se a literature (80,0%) e apenas dois, a literary (20,0%). Em “Contemporânea”, no 

entanto, registra-se situação diversa: é literary, com seis registros (60,0%), que predomina 

sobre literature, com quatro (40,0%), de um total de dez casos, como destacado abaixo. 

  

Quadro 9 – Incidências de literature e de literary no texto 

Blocos do Texto Nº de Incidências 

de Literature 

Nº de Incidências 

de Literary 

Total 

“Despertar” 13 (72,2%) 5 (27,8%) 18 

“Mobilização” 8 (80,0%) 2 (20,0%) 10 

“Contemporânea” 4 (40,0%) 6 (60,0%) 10 

Outros 3 (60,0%) 2 (40,0%) 5 

Total 28 15 43 
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É interessante notar que a preferência por literature em relação à literary se dê nos 

dois blocos em que a literatura é chamada à ação, quer na condição de embrião de uma 

consciência nacional, quer na condição de força de mobilização social. Já o contrário se 

verifica no bloco em que tal papel não é mais exigido da literatura. 

Em relação aos núcleos modificados por literary, estes foram classificados em quatro 

categorias: Língua, Missão, Realização e Projeção. Em Língua, foram computados os termos 

diretamente associados à língua e literatura: language, texts. Em Missão, foram classificados 

os termos de uso recorrente quando se aborda o papel da literatura na construção de um 

sentimento nacional: tradition, mission, iconography, hero. Em Realização, foram reunidas as 

palavras que representam a literaura em ação, ou seja, a atividade literária em si mesma: 

circus, performances, creations, space. Em Projeção, foram contabilizadas as expressões que 

remetem para as origens e tendências literárias, referidas com um maior grau de abstração: 

sources, current, trends, perception, creativity. Os quinze registros identificados estão assim 

distribuídos: cinco em Projeção (33,3%), quatro em Realização (26,7%), o mesmo para 

Missão, e dois em Língua (13,3%), como registrado no quadro a seguir. 

 

Quadro 10 – Incidências de literary  

por categoria 

Categorias Nº de Incidência 

Projeção 5 (33,3%) 

Realização 4 (26,7%) 

Missão 4 (26,7%) 

Língua 2 (13,3%) 

Total 15 

 

Considerando os núcleos modificados por literary, também se verifica um equilíbrio 

entre as categorias Projeção, Realização e Missão, que destoa do que acontece na categoria 

Língua, que representa, no máximo, a metade dos registros anteriores. Tendo em conta a 

afinidade entre os termos língua e literatura – e, no caso esloveno, a forte associação entre 

ambos –, a pouca incidência do modificador literary sobre núcleos associados à língua não 

causa surpresa. 

Uma análise geral dos dados obtidos até este momento aponta para a frequente 

presença de termos que remetem à ideia de nação, especificamente ao Estado esloveno, e que 
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consistem num forte indício do caráter de afirmação nacional do texto em análise. Pode-se 

perceber, sem grande esforço, que o discurso de afirmação e valorização da língua e da 

literatura eslovenas está fortemente associado ao surgimento de uma consciência e ao início 

do processo de emancipação nacionais.  

A incidência de palavras relacionadas ao conceito de nação e nacionalidade é maior 

em “Despertar”, se comparado com “Mobilização” e “Contemporânea”, e, na maioria das 

vezes, as palavras encontradas remetem diretamente ao país – Slovenia, slovene(s) – em 

detrimento de referências mais genéricas – nation, national.  

 

O papel dos atores sociais: língua, literatura e nação 

Ao longo da introdução, língua e literatura aparecem frequentemente relacionadas ao 

conceito de nação e de identidade nacional. Para melhor compreender o papel da língua e da 

literatura, de um lado, e de Estado e nação, de outro, optou-se por uma análise baseada no 

critério de agenciação. O processo adotado foi o de identificação de orações do texto em que 

tais conceitos desempenham o papel de agentes, ou seja, de atores responsáveis pela execução 

da ação. Eles deixam de ser o tema sobre „o qual se fala‟ e assumem o papel de „quem fala‟, 

ou seja, assumem voz própria e passam a ser aqueles que se manifestam. 

Considerando a estrutura da oração, na perspectiva do sistema da transitividade, que 

será discutido mais à frente, ator e processo representam duas funções recorrentes, sendo, em 

geral, a primeira desempenhada por um nome ou grupo nominal e a segunda, por um verbo ou 

grupo verbal (Martin et al, 1997: 7). 

A presente análise consistiu na identificação de orações que tivessem como atores 

nomes que representassem a Eslovênia e os eslovenos (slovenes, they, the Slovene state, the 

nation), por um lado, e a língua e a literatura (literature, it, literary texts, poetry, prose, 

narration), por outro. A seguir, a partir da observação dos respectivos processos, foram 

excluídas as orações em que tais atores não assumiam a realização dos mesmos, segundo o 

critério de agenciação previamente estabelecido, como, por exemplo, nos casos de voz 

passiva. Por fim, tais registros foram discriminados em função da sua disposição em 

“Despertar”, “Mobilização” e “Contemporânea”.  

De um lado, temos a Eslovênia e os eslovenos, que respondem por seis (11,1%) do 

total de cinquenta e quatro registros. Nessas orações, é a Eslovênia que fala, diretamente ou 

representada pelos eslovenos. Isso se dá em “Mobilização”, trecho que narra o 
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desenvolvimento da literatura no período do pós-guerras até o final dos anos 80, com dois 

registros (33,3%), e em “Despertar”, com um registro (16,7%). 

Do outro lado, temos a literatura, que responde pelos demais quarenta e oito casos 

(88,9%). Esta surge ora mencionada diretamente ora representada pela obra literária ou pelos 

escritores. As passagens nas quais a literatura assume a condição de protagonista encontram-

se especialmente em “Despertar”, com vinte e um registros (43,8%), seguido de 

“Contemporânea”, com quinze (31,2%), e de “Mobilização”, com dez (20,8%), conforme 

ilustrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 11 – Registros de Slovenia ou Literature no papel de atores sociais 

Blocos do Texto Slovenia Literature Total 

“Despertar” 1 (16,7%) 21 (43,8%) 22 

“Mobilização” 2 (33,3%) 10 (20,8%) 12 

“Contemporânea” - 15 (31,2%) 15 

Outros 3 (50,0%) 2 (4,2%) 5 

Total 6 48 54 

 

No cômputo geral, portanto, a iniciativa da ação cabe predominantemente à literatura. 

Mais do que objeto do discurso, ela assume a condição de agente. Esse dado parece reforçar a 

ideia do seu papel ativo na construção de uma identidade nacional eslovena, tema que é 

desenvolvido de forma explícita ao longo da introdução. 

Para entender melhor o papel da literatura nesse contexto, optou-se por distinguir as 

orações em que a literatura fala em nome próprio e aquelas em que ela é representada por 

escritores, sejam estes últimos identificados ou não, como exemplificado abaixo. 

A literatura atuando em nome próprio: 

Literature and the social life related thereto offered room for excess. [Linhas 163 a 164] 

A literatura representada por autores não identificados: 

In opposition to their colleagues in other Communist countries of the time, Slovene writers 
soon rejected the politically prescribed Socialist Realism. [Linhas 132 a 134] 

A literatura representada por autores identificados: 
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At the beginning of the twentieth century, Ivan Cankar (1876-1918), a writer without whom 
Slovene contemporary literature would not exist, created a series of extraordinary prose and 
drama works. [Linhas 80 a 83] 

Do total dos quarenta e oito registros já mencionados, a literatura fala diretamente em 

dezesseis deles (33,3%), sendo representada por escritores, identificados ou não, nos demais 

trinta e dois casos (66,7%). Considerando apenas os casos em que a literatura se manifesta via 

escritores, dezoito deles (56,25%) referem-se a escritores identificados – dezesseis em 

“Despertar” (88,9%) e dois em “Mobilização” (11,1%) – e os demais quatorze (43,75%) 

referem-se a escritores não identificados – oito em “Contemporânea” (57,2%), cinco em 

“Mobilização” (35,7%) e um em “Despertar” (7,1%), como exposto abaixo. 

 

Quadro 12 – Registros de escritores identificados 

e não identificados no texto 

Blocos do Texto 

Literatura via escritores 

Escritores 

identificados 

Escritores não 

identificados 

“Despertar” 16 (88,9%) 1 (7,1%) 

“Mobilização” 2 (11,1%) 5 (35,7%) 

“Contemporânea” - 8 (57,2%) 

 18 14 

Total 32 

  

“Despertar”, portanto, reúne a grande maioria dos casos em que a literatura se 

manifesta sendo representada por autores identificados. O destaque é France Prešeren, que 

responde por oito (44,4%) do total de dezoito registros encontrados, seguido por Ivan Cankar 

e Srečko Kosovel, cada um com três (16,7%). Quem fala não é a literatura de forma indistinta, 

mas sim seus representantes. É na voz dos diferentes autores, identificados e devidamente 

apresentados ao leitor, que a literatura se manifesta. Este é o momento que marca o início da 

história da literatura eslovena e o simultâneo despertar da nação. A personalização do 

discurso, a identificação da literatura com o percurso de autores específicos, a apropriação do 

prestígio individual de cada autor é crucial, pois daí advém a força necessária para dar 

impulso à causa nacional. Nessa passagem do texto, o discurso de identificação do início do 

processo de construção de uma identidade nacional eslovena com a valorização da literatura 

nacional é muito forte, a ponto de quase não ser possível dissociá-los. 
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A literatura também se manifesta como agente em “Mobilização” e “Contemporânea”; 

porém, nesses casos, fala em nome próprio ou é representada por autores não identificados, 

como denotam os exemplos abaixo, raramente sendo representada por  autores 

individualizados – há apenas duas ocorrências (11,1%) em “Mobilização”, conforme já 

mencionado, e nenhuma em “Contemporânea”.  

In opposition to their colleagues in other Communist countries of the time, Slovene writers 
soon rejected the politically prescribed Socialist Realism (itálicos acrescentados). [Linhas 132 
a 134] 

Literature played a powerful symbolic role in Slovenia’s gaining independence in 1991 
(itálicos acrescentados). [Linhas 198 e 199] 

Em “Mobilização” ainda encontramos outros autores identificados como atores 

sociais, mas, em geral, eles são apenas mencionados, não assumem o papel de agentes (é o 

caso de Dušan Pirjevec, Uroš Kalčič, Emil Filipčič, Tone Perčič, Lojze Kovačic, Florjan 

Lipuš e Boris Pahor), como no exemplo abaixo:  

A pronounced retreat into the inner worlds of imagination, accompanied by linguistic 
brilliancies and fantastic, risk-talking plays on words, can be traced to a kind of 
ultramodernism whose significant represetantives are Uroš Kalčič (b. 1951), Emil Filipčič (b. 
1951), and Tone Perčič (b. 1954). [Linhas 179 a 183] 

É nesse momento que, à medida que nos distanciamos do período do pós-guerras, o 

discurso de afirmação da literatura começa se separar, a se descolar da causa nacional. 

Participa dela, mas já não parece ser sua condição de existência. A literatura ganha alguma 

independência, alguma liberdade de criação. Estamos no final dos anos 80.  

Em “Contemporânea”, só a literatura fala sem que um único escritor seja 

individualizado. Aliás, vale observar que, ao longo da introdução, em nenhum momento os 

autores incluídos na antologia foram mencionados. Ainda assim, é a literatura quem toma a 

palavra. Mas a literatura que agora se representa é uma literatura emancipada e, de certo 

modo, independente da causa nacional. A literatura contemporânea já não surge associada ao 

férreo compromisso de construção de uma identidade nacional eslovena. É, portanto, em 

“Despertar” que os escritores são identificados e valorizados e desempenham o papel de 

atores, ao contrário do que ocorre em “Mobilização”, por exemplo, em que os autores, embora 

identificados, são apenas mencionados, não assumindo o papel de protagonistas. Já em 

“Contemporânea”, sequer há individualização dos autores. 

Conforme nos aproximamos do presente, especificamente na segunda metade do 

século XX, a relação estabelecida pelo discurso se abranda. A literatura ainda tem papel 



A Palavra como Alicerce da Nação 

64 

 

proeminente no processo de construção da identidade nacional, mas este já tem vida própria e 

alguma autonomia.  

Em resumo, se, num primeiro momento, a língua e a literatura surgem como agentes, 

como os iniciadores do processo de resgate de uma certa consciência nacional ou mesmo 

como os (re)fundadores dessa identidade, num segundo momento, ela parece perder a 

condição de protagonista no movimento por uma identidade eslovena, embora ainda participe 

dele ativamente. A literatura sofre com a violência do pós-guerra e a opressão de um regime 

totalitário, mas resiste e sobrevive. No final, parece haver um distanciamento entre a literatura 

e a causa nacional. 

 

Uma representação de mundo via a análise dos processos relacionais 

Uma última análise mostrou-se interessante a partir da contabilização das palavras 

mais frequentes no texto, que apontou para o uso intensivo do verbo to be, nas flexões is 

(trinta e sete registros), was (vinte e três registros), were (treze registros) e are (onze 

registros). Essa informação remete para a provável existência de um número significativo dos 

chamados processos relacionais, os quais serão discutidos a seguir.  

Ainda no contexto da metafunção ideacional e da sua aptidão para explicitar as – 

muitas vezes diversas – representações de mundo desenhadas ao longo do texto, destaca-se o 

sistema de transitividade como meio de materialização dessas representações. Tal sistema 

consiste num “recurso gramatical para construir acções e actividades, representadas como 

configurações de processos, participantes envolvidos nesses processos e circunstâncias que 

informam esses processos” (Pedro et al, 2002: 17). 

Esse sistema de transitividade constrói as diferentes ações e atividades por meio de um 

reduzido número de processos: os processos materiais, processos mentais, processos 

relacionais, processos verbais, processos comportamentais e processos existenciais (Pedro et 

al, 2002: 17 e 18). Do conjunto, neste momento interessam os processos relacionais, que 

consistem em “processos de ser ou estar em algo e estabelecem uma relação entre dois 

conceitos” (ibidem: 54). Segundo a Gramática Sistêmico-Funcional, há dois tipos 

fundamentais de processos relacionais: os atributivos e os identificativos. Fala-se em processo 

relacional atributivo “quando a um Portador (…) é dado um Atributo” e de processo 

relacional identificativo “quando algo ou alguém, o Identificado, (…) é caracterizado por 

meio de um Identificador” (Pedro et al, 2002: 55). 
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Embora os processos relacionais possam ser construídos a partir de um número 

variado de verbos, são os verbos ser ou estar os mais frequentes. A presença desses verbos, 

por sua vez, não implica a efetiva caracterização do processo como sendo de natureza 

relacional, representa apenas essa possibilidade. Considerando-se, portanto, a incidência do 

verbo to be na introdução e a estreita ligação que se verifica entre o seu uso e a construção de 

processos relacionais, a análise se concentrou no uso de tais verbos. 

A primeira etapa desta análise consistiu em identificar as orações em que is, are, was e 

were surgiam para, a seguir, selecionar entre essas orações aquelas que efetivamente 

representavam processos relacionais. De oitenta e quatro registros, foram selecionados trinta e 

um casos (36,9%).  

A segunda etapa consistiu em determinar a dispersão desses processos em função dos 

três blocos de texto em destaque. Considerando-se apenas “Despertar”, “Mobilização” e 

“Contemporânea”, foram contabilizados um total de vinte e sete processos relacionais 

(87,1%), sendo doze em “Contemporânea” (44,4%), oito em “Despertar” (29,6%), e sete em 

“Mobilização” (26,0%), conforme disposto no quadro abaixo. 

 

Quadro 13 – Incidência dos processos relacionais no texto 

Blocos do Texto Nº Proc. Relacionais 

“Despertar” 8 (29,6%) 

“Mobilização” 7 (26,0%) 

“Contemporânea” 12 (44,4%) 

Total 27 

 

A terceira etapa da análise consistiu em classificar esses vinte e sete processos 

relacionais como identificativos – dezessete casos (63,0%) – ou atributivos – dez casos 

(37,0%). Verificou-se, portanto, a predominância dos processos identificativos. Embora 

ambos os processos construam caracterizações, fazem-no de formas distintas: os atributivos 

cumprem essa tarefa fazendo uso de características, enquanto os identificativos se valem de 

relações abstratas. O predomínio dos processos relacionais identificativos parece apontar, 

portanto, para o predomínio das relações abstratas. 

Antes de prosseguir, importa observar que, neste estudo, optou-se pela não distinção 

entre as chamadas ranked clauses e as embedded clauses (estas últimas também referidas 

como rankshifted ou downranked), segundo a classificação desenvolvida por Halliday (1985: 
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188). A partir da observação da estrutura da oração e com base na definição de uma escala 

hierárquica organizada – “oração”, “grupo nominal” e “palavra”, em ordem decrescente de 

complexidade – sempre que encontramos um item de posição superior realizando a função de 

um item de posição inferior, temos a situação caracterizada como rankshifting ou embedding, 

como esclarece Martin et al (1997: 17): 

When choices are opened up again (…), at a rank lower than we would normally expect them, 
we say that one unit has been embedded in another (…). This disturbs the normal layering we 
find in clause structure – instead of a clause consisting of one or more group/phrases and 
group/phrases consisting of one or more words, we have a clause consisting of another 
clause among the group/phrases. 

A incidência dos processos relacionais no texto em análise evidencia, em alguma 

medida, sua natureza introdutória. Os autores da introdução se propõem apresentar um novo 

tema, um tema desconhecido dos seus prováveis leitores; daí a necessidade de se dizer “o que 

é” e “como é”, ou seja, de se valer de recursos voltados à identificação e à qualificação. 

Exemplos de processos relacionais atributivos são: 

 …writing that was indifferent to the ties of society. 

 Josip Jurčič… was not really indifferent to the nationality of the lady… 

Exemplos de processos relacionais identificativos são: 

 … the poets only literary sources of the time were texts of religious, 

didactical, or derivative nature… 

 The public glorification of literature is one thing… 

 A poet is the prophet of better times. 

A quarta e última etapa da análise consistiu em avaliar a dispersão desses processos ao 

longo do texto a partir da classificação dos mesmos em atributivos ou identificativos. Em 

“Contemporânea”, dos doze processos relacionais encontrados, sete foram classificados como 

identificativos (58,3%) e cinco como atributivos (41,7%). Em “Despertar”, dos oito processos 

relacionais encontrados, cinco foram classificados como identificativos (62,5%) e três como 

atributivos (37,5%). Em “Mobilização”, dos sete processos relacionais encontrados, cinco 

foram classificados como identificativos (71,4%) e dois como atributivos (28,6%), como 

destacado no Quadro 14.  

Há um maior equilíbrio entre processos relacionais identificativos e atributivos em 

“Contemporânea” e em “Despertar”, se comparados com “Mobilização”, onde a 

predominância dos processos identificativos é mais acentuada.  
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Quadro 14 – Incidência dos processos relacionais identificativos e atributivos 

Blocos do Texto 

Processos Relacionais 

Total 

Identificativos Atributivos 

“Despertar” 5 (62,5%) 3 (37,5%) 8 (100%) 

“Mobilização” 5 (71,4%) 2 (28,6%) 7 (100%) 

“Contemporânea” 7 (58,3%) 5  (41,7%) 12 (100%) 

Total 17 10 27 

 

Olhando para os mesmos dados, mas de um outro ângulo, observou-se que, do total de 

dezessete processos relacionais identificativos, a dispersão por bloco de texto foi de sete para 

“Contemporânea” (41,2%), cinco para “Despertar” (29,4%) e cinco para “Mobilização” 

(29,4%), como destacado no Quadro 15. Há, portanto, uma distribuição relativamente 

equilibrada de processos relacionais identificativos ao longo dos blocos de texto em destaque. 

Esses dados evidenciam a premissa, assumida pelos autores da introdução, de 

desconhecimento do leitor em relação ao tema tratado: a literatura eslovena e o própria 

Eslovênia. Reforçam, assim, o caráter de apresentação que marca a integridade do texto. 

 
Quadro 15 – Incidência dos processos relacionais identificativos no texto 

Blocos do Texto Nº Proc. Rel. Identificativos 

“Despertar” 5 (29,4%) 

“Mobilização” 5 (29,4%) 

“Contemporânea” 7 (41,2%) 

Total 17 

 

Considerando o total de dez processos relacionais atributivos, a dispersão por bloco de 

texto foi de cinco para “Contemporânea” (50,0%), três para “Despertar” (30,0%) e dois para 

“Mobilização” (20%), conforme indicado no Quadro 16. 

Uma vez que os “os processos relacionais atributivos parecem veicular, de uma forma 

muito mais evidente, a subjectividade de quem fala, ou escreve, relativamente à realidade 

observada” (Pedro e Azuaga, 2002: 60), pode-se reconhecer em “Contemporânea”, portanto, 

uma margem maior para a manifestação dos autores da introdução, como ilustram os 

exemplos abaixo: 
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 …nor can it be taken as a pile of unambitious fragments having nothing 

to offer but tinsel under which all is hollow. 

 For them, any retreat to a completely isolated island where they could 

enjoy their aesthetic games and intellectual gymnastics is impossible. 

 …duality…that even the majority of native speakers have difficulty 

mastering, let alone those for whom it is less well known. 

 It seems that the reality that surrounds them is simply too dense, 

neurotic even, and tempting… 

 

Quadro 16 – Incidência dos processos relacionais atributivos no texto 

Blocos do Texto Nº Proc. Rel. Atributivos 

“Despertar” 3 (30,0%) 

“Mobilização” 2 (20,0%) 

“Contemporânea” 5 (50,0%) 

Total 10 

 

O tempo também parece ser um caráter importante de distinção entre os diferentes 

blocos de texto, no que diz respeito à incidência dos processos relacionais atributivos. Em 

“Despertar” e “Mobilização”, o tempo é passado; narra-se uma história já acontecida, contada 

e recontada inúmeras vezes, independentemente do desconhecimento do leitor a quem a 

introdução é dirigida. A predominância dos processos identificativos se coaduna com o 

recurso a um conteúdo histórico, marcado por verdades assimiladas, por discursos 

naturalizados, tornando menos visível a subjevidade de quem fala, que é evidenciada nos 

processos relacionais atributivos.  

Não se pretende, com a afirmação acima, negar a subjetividade que permeia os 

processos relacionais, independentemente de sua classificação, nem definir uma gradação 

diferente de intensidade para os processos atributivos e identificativos. No entanto, parece 

razoável supor que a subjetividade inerente aos processos de identificação seja menos visível, 

isto é, seja mais difícil de ser identificada pelo leitor, até porque a mensagem/imagem que se 

pretende passar é a de constatação/descrição de algo ou alguém, e não a de 

julgamento/opinião. Pelo contrário, nos processos atributivos a possibilidade dessa 

subjetividade é assumida logo de partida.  

Passando para “Contemporânea”, verifica-se que o tempo aí é atual. Embora também 
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aqui se presuma o desconhecimento do leitor em relação ao tema tratado, ou seja, a literatura 

eslovena contemporânea e a Eslovênia, os autores da introdução se posicionam com maior 

liberdade, pois referem-se a fatos que ainda estão em desenvolvimento. Não houve tempo 

suficiente para que determinadas versões desses fatos se cristalizassem, exigindo um esforço 

maior de alteração ou impondo sérios constrangimentos. 

Para concluir, a utilização de processos relacionais ao longo do texto, além de reforçar 

seu caráter de apresentação, como já discutido, também atua no estabelecimento de uma 

relação de empatia, ou seja, de maior envolvimento com o leitor, uma vez que tais processos 

promovem a construção de emoções (Martin et al, 1997: 121) – recurso de grande relevância 

para o desenvolvimento de estratégias de sensibilização. A subjetividade que pode 

caracterizar tais processos e, acima de tudo, a construção de significados e de representações 

de mundo a partir do estabelecimento de relações entre conceitos, oferecem o espaço de 

abstração necessário para que os autores desenvolvam tais estratégias de atração e 

convencimento. 

A predominância dos processos relacionais identificativos, em relação aos atributivos, 

também pode ser interpretada, de modo geral, como uma maneira de dar ao texto maior 

credibilidade, pois, como já foi dito, tais processos tornam menos evidente o caráter sempre 

subjetivo de uma dada representação do mundo, focando-se mais no mundo da relações 

abstratas. 

 

Síntese  

Neste capítulo, promoveu-se a análise de características específicas do texto em 

análise em continuidade com as reflexões desenvolvidas no capítulo anterior. Em comum, os 

critérios de avaliação utilizados nesta etapa evidenciaram os aspectos de representação do 

texto, os quais correspondem à materialização da função ideacional, segundo o 

enquadramento da Linguística Sistêmico-Funcional. 

O ponto de partida foi a verificação da incidência de palavras frequentes ao longo da 

introdução. Slovene, literature e literary foram os termos encontrados e analisados no 

contexto dos grupos nominais do qual participam. A relação entre o discurso literário e o 

discurso de afirmação nacional foi explorada especialmente a partir da análise ora dos núcleos 

modificados por slovene e literary ora dos modificadores atribuídos a literature. 

A seguir, explorou-se o papel desempenhado, por um lado, pela língua e pela literatura 
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e, por outro, pela Eslovênia, na condição de atores de uma representação do mundo, segundo 

o critério de agenciação. Procurou-se identificar de que maneira esses conceitos surgiam de 

alguma forma representados como agentes, assumindo a responsabilidade pela realização de 

um dado processo. 

Por fim, o foco da análise convergiu para a utilização de processos relacionais ao 

longo do texto, considerando-se suas duas principais modalidades: os processos relacionais 

atributivos e os processos relacionais identificativos. A partir da observação de tais processos, 

procurou-se explorar seus diferentes significados ao longo do texto. 

No quinto e último capítulo, o objetivo será consolidar os resultados obtidos à luz das 

atuais teorias de construção de identidades nacionais, discutidas no início deste ensaio e 

refletir sobre os desafios que a Eslovênia enfrenta hoje, em seu processo de 

internacionalização e de efetiva integração na União Europeia.  


