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Introdução 

Neste capítulo, será apresentado e discutido o texto selecionado para análise: a 

introdução do livro Angels Beneath the Surface – A Selection of Contemporary Slovene 

Fiction (Priestly, 2008). Nesta primeira abordagem, serão privilegiados os aspectos de 

textualização, destacando-se a função desempenhada pelo texto e sua organização geral. 

Importa analisar a introdução em seu conjunto, antes de focar pontos específicos, para extrair 

do texto o maior número de significados possíveis.  

O primeito ponto abordado diz respeito às estratégias adotadas pelos autores da 

introdução para cativar o leitor e atribuir credibilidade ao texto: por um lado, o humor, como 

recurso para promover a aproximação e criar empatia com o leitor; por outro, o 

distanciamento, como recurso para construir a ilusão de imparcialidade e conquistar, assim, 

maior credibilidade. 

A seguir, o foco de atenção recairá sobre o critério adotado logo no início do texto 

para a apresentação da Eslovênia: o das referências geográficas. É a posição da Eslovênia no 

mapa do mundo, ou seja, a localização e delimitação de suas fronteiras, que surge como a 

primeira opção dos autores para introduzir o país. A contraposição entre Leste e Oeste, 

bastante frequente no texto, também será considerada neste estudo. 

Por fim, a introdução em análise será apresentada em sua integralidade por meio da 

descrição dos seis diferentes blocos que a constituem. Os recortes cronológicos e históricos 

serão destacados, de modo a proporcionar ao leitor uma ideia da lógica que rege a 

organização do texto e a sua fragmentação para construção de um todo coeso, orgânico e 

consistente. 

A partir da análise da introdução de acordo com os três critérios acima indicados, 

pretende-se identificar se, e em que medida, o discurso esloveno de construção da sua 

identidade nacional a partir da afirmação e valorização de uma língua e literatura nacionais 

está presente. Mais do que isso, busca-se compreender de que maneira esse discurso se realiza 

ao longo do texto. 
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Estratégias de atração e convencimento 

Antes de mais nada, é preciso ter em conta que o texto em análise se apresenta como 

introdução a uma antologia de contos escritos por autores eslovenos contemporâneos e 

traduzidos para a língua inglesa. Todas as histórias foram criadas no período que vai de 1990 

 um ano antes da independência da Eslovênia  e 2005  um ano após a entrada do país na 

União Européia.  

A introdução, elaborada em inglês, é assinada por Mitja Čander, editor e crítico 

literário, e Aleš Šteger, poeta e também crítico literário, ambos eslovenos. O objetivo 

explícito e mais óbvio é o de apresentar aquela seleção de contos e, mais especificamente, a 

literatura eslovena contemporânea. O menos óbvio, no entanto, mas logo percebido nas 

primeiras linhas do texto, parece ser a apresentação de um país: 

Oh, Slovenia, Yeah, right. Hungarians to the north, Italians to the south. No, that can’t be 
right. Try again: Croatians to the north, Romanians to the South. And Ukraine to the west. Or 
is it Slovakia? Or Slavonia, rather? Bosnia, perhaps? Yes, that’s it. Bosnia to the west. 
Germany in the heart. And Russia, far, far away. [Linhas 1 a 5]   

O ponto de partida é a assunção de uma grande dose de desconhecimento da Eslovênia 

por parte dos leitores. A definição das fronteiras é o critério escolhido para uma primeira 

introdução a esse país de fronteiras fugidias e confusas, como se a Eslovênia fosse uma 

espécie de território perdido ou imaginado. 

A opção pelo registro de humor na abertura do texto surge como um convite à leitura e 

parece assumir a dupla função de fator de atração do leitor, pela via da empatia, e de 

facilitador de entrada para esse pedaço de mundo semidesconhecido. Também reflete um 

certo grau de informalidade e jovialidade, que podem ser associados à juventude, ou seja, à 

nova geração de autores apresentados. Esse mesmo tom é retomado no encerramento do texto: 

Still, if you, dear distant reader, alone or in pairs, manage to find us there, in the nowhere, to 
the west of Bosnia, to the left of Italy, we hope you will enjoy the reading. [Linhas 274 a 277]   

O recurso ao humor não se restringe, no entanto, à apresentação da Eslovênia, ele é 

estendido à caracterização do povo esloveno, como se vê nas passagens abaixo: 

For historians of a biological bent, Slovenes could easily serve as somewhat bizarre proof that 
even the small not only survive physically; sometimes they are rewarded for their 
persistence, fanaticism, and incestuous nature: the reward being a state of their own (itálicos 
acrescentados). [Linhas 8 a 11]   
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During the long centuries without independence, despite the downdraft of history and a 
permanent cultural inferiority, The Slovene language became recognized as the common 
sacred emblem of its stubborn and often narrow-hearted speakers (itálicos acrescentados). 
[Linhas 21 a 24] 

As características atribuídas aos eslovenos dificilmente seriam tomadas como 

positivas: fanatismo, natureza incestuosa, teimosia e mesquinhez. Mas são elas que, aliadas à 

persistência, conduzem à recompensa final: um Estado próprio. A opção pelo humor pode 

justificar, em parte, a atribuição de qualidades negativas na caracterização do povo esloveno, 

mas é possível fazer outras leituras. Por fanatismo, pode-se ler fé religiosa; por natureza 

incestuosa, pode-se ler identidade étnica; por teimosia, pode-se ler persistência; por 

mesquinhez, pode-se entender o desejo de um Estado próprio, ou seja, a construção de uma 

identidade e de uma consciência nacionais.  

O humor surge carregado de uma boa dose de ironia e autocrítica, evidenciando um 

olhar reflexivo, que evidencia a conexão dos autores com o tema tratado  a Eslovênia , 

conexão esta que logo será substituída por uma linguagem de distanciamento. Um bom 

exemplo desse tom irônico pode ser encontrado na passagem abaixo, que destaca um certo 

isolamento físico do país, seja pela existência de muralhas naturais, numa referência aos 

Alpes, seja pela exiguidade da costa marítima, de pouco mais de 46 km: 

High, uncrossable Alps throwing deep shadows, and the navy in the Slovene sea adding up to 
three boats, one of them being a rubber dinghy. [Linhas 5 a 7] 

Outro recurso utilizado pelos autores na abertura e no encerramento da introdução é o 

da interpelação do leitor. Ao longo de todo o desenvolvimento do texto eles não aparecem; 

afastam-se da narrativa e assim atribuem à história que contam uma aparência de verdade, 

como se narrassem fatos incontroversos, e não uma versão de tais acontecimentos. Os dados 

oferecidos no texto surgem como fatos concretos e incontestáveis. A imparcialidade dos 

autores  que, embora sendo eslovenos, falam da Eslovênia e dos eslovenos como se não 

fizessem parte desse grupo  dá o tom de veracidade e credibilidade. Ao mesmo tempo, a não 

identificação dos autores como nacionais ameniza o eventual caráter ufanista do texto, de 

celebração da identidade eslovena, fortalecendo, assim, o discurso. 

Tanto o humor como a interpelação e o distanciamento consistem em estratégias 

diferentes de abordagem, embora complementares. Se o humor e a interpelação direta do 

leitor destacam-se como abordagens de conquista e pretendem cativar pela proximidade e 

empatia, numa espécie de apelo emocional, o afastamento dos autores procura convencer pelo 

distanciamento: afastam-se do leitor, agora cativo, para dar credibilidade ao texto. 
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Introdução à Eslovênia via coordenadas geográficas 

As referências à posição geográfica da Eslovênia, quer pela indicação de países ou 

regiões vizinhas ou próximas, quer pela contraposição entre Leste e Oeste, nesses casos 

muitas vezes com acepção político-econômica, é recorrente na introdução. Na abertura do 

texto, é uma constante. Toda essa passagem é construída em função dessas contraposições: 

Hungria, Croácia, Ucrânia, Eslováquia, Eslavônia, Bósnia, Alemanha, Rússia. A tal fato 

soma-se a ausência de referência direta à Iugoslávia ou aos Bálcãs, que poderiam, a princípio, 

ser as referências mais imediatas do leitor. 

Se o ponto de partida da introdução é a assunção de desconhecimento do leitor em 

relação à Eslovênia, apesar do tom de humor, a referência às fronteiras nacionais podem 

remeter a memórias de conflito e tensão entre países, especialmente na região dos Bálcãs, em 

função do histórico de violência ainda recente. 

A Alemanha aparece no coração da Eslovênia e a Rússia, muito distante (vd. citação 

supra, na página 38), num aparente movimento de aproximação com a Europa, aliado à 

possível lembrança de um passado comum, e de distanciamento da Rússia e, indiretamente, 

do seu passado comunista  ideia que parece reforçada pela não menção à Iugoslávia, 

conforme referido acima. 

Logo a seguir, ainda no início do texto há mais três ocorrências de passagens que 

utilizam as referências geográficas para caracterizar e individualizar a Eslovênia. A primeira é 

genérica, associando o surgimento do Estado esloveno a mudanças no mapa da Europa em 

função de uma onda pós-comunista: 

The Slovene state arose from the wave of post-Communist changes on the map o Europe. 
[Linhas 11-12] 

A segunda, com conotação cultural, situa a Eslovênia no ponto de intersecção entre 

diferentes culturas (germânica, românica e húngara), enquanto a terceira contrapõe o país às 

demais nações eslavas, posicionando e, simultaneamente, diferenciando a Eslovênia como a 

mais ocidental dessas nações: 

Historically Slovenes had stopped on the crowded crossroads between the Germanic, 
Romance, and Hungarian worlds to become the westernmost branch of Slavic nations. 
[Linhas 14-17] 

Aqui, pela primeira vez, a Iugoslávia e os Bálcãs são referidos, mas apenas no 

contexto da independência da Eslovênia  e após esta ter sido mencionada , valorizando, 
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assim, o presente, marcado pela autonomia e liberdade, pela afirmação da nação e não por 

uma referência ao seu passado de ausência de autonomia. 

Na menção à posição da Eslovênia como ponto de encontro entre culturas distintas, o 

referencial geográfico é indireto, mas se faz sentir. Tem-se uma ideia mais clara da 

localização da Eslovênia no mapa, assim como da riqueza cultural que resulta da 

convergência das influências de culturas distintas, representadas por países como a Alemanha, 

a Itália e a Hungria. Ao mesmo tempo, a Eslovênia só tem a ganhar com a associação da sua 

história à de nações já reconhecidas.  

Outra mensagem que parece estar subentendida é o da vocação do país para a 

mediação cultural, característica bastante valorizada hoje no cenário internacional e 

diretamente relacionada às questões de estabilidade política e de manutenção da paz. Em 

documento intitulado “Slovenia entering to EU – April 2004”, produzido pelo departamento 

de relações públicas da Eslovênia à época da entrada do país na União Europeia, esse 

potencial de mediação é destacado quer como uma contribuição da Eslovênia para a União 

Europeia, quer como um compromisso assumido com o futuro (vd. The Government Public 

Relations and Media Office of Slovenia). 

Por fim, ao reconhecer-se como a nação eslava mais ocidental, a Eslovênia não só 

reforça seu movimento de aproximação com o ocidente  cujo fato político mais marcante 

talvez seja a adesão à União Européia em 2004  como acentua o seu processo de 

diferenciação das demais nações eslavas. Reconhece a origem comum e, exatamente por 

conta disso, busca a diferenciação como forma de fortalecer sua própria identidade. 

Talvez essa necessidade de afastamento e diferenciação em relação às demais nações 

eslavas seja o mais contundente desses movimentos. Ao se aproximar de um outro distante, 

aqui representado pela União Européia, a identidade nacional eslovena é realçada pela 

diferença. Já no contato com o próximo, nesse caso com as nações eslavas, essa diferença 

corre o risco de se esvanecer. Nesse contexto, o suposto afastamento da Eslovênia em relação 

ao mundo eslavo talvez faça ainda mais sentido, considerando-se a necessidade de 

diferenciação como parte do processo de construção de sua identidade nacional. 

Ao longo do texto, verificam-se também quatro registros envolvendo, de forma direta 

ou não, a contraposição entre a Europa ocidental e a Europa oriental. No primeiro deles, a 

Iugoslávia é posicionada entre uma e outra:  

Having overcome the 1948 dispute with Stalin, Yugoslavia engaged in finding a middle course 
between the East and the West... [Linhas 134-135] 
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Em outro momento, a menção à Europa ocidental surge num contexto de tentativa de 

aproximação e relativização das barreiras:  

Despite certain restrictions, from the middle of the 1960s on, Slovene authors had virtually 
no lack of information concerning contemporary literary trends in Western Europe. [Linhas 
137-139].  

A mensagem geral que se depreende das citações acima é, mais uma vez, a de 

diferenciação e afastamento entre o regime comunista adotado pelo mundo soviético e aquele 

vivido na Iugoslávia. De modo geral, parece sugerir que o regime iugoslavo tenha sido mais 

brando, menos opressor. 

Em duas outras passagens, os autores indiretamente situam a Iugoslávia como parte 

das nações do chamado bloco do Leste ao referirem-se a ela como “other Eastern bloc 

nations/countries” (linhas 135 e 159). 

Essa questão representa um ponto de conflito que reside na inclusão ou não da então 

Iugoslávia no grupo de países referidos como o bloco do Leste. Pelo registro do texto, os 

autores do prefácio parecem assumir essa participação, pois, ao se referirem aos outros países 

do bloco de Leste, subentende-se que a Iugoslávia fazia parte desse grupo. Em sentido 

contrário, alguns autores consideram que apenas os países alinhados com a URSS fariam 

parte desse bloco, o que excluiria a Iugoslávia.  

Ao final da introdução, como já referido, é retomado o discurso de abertura, com uma 

nova tentativa de identificação da Eslovênia com suas sempre fugidias coordenadas 

geográficas, perdida entre a Bósnia e a Itália: “in the nowhere, to the west of Bosnia, to the 

left of Italy” (linhas 275 e 276). 

 

Descrição e organização geral do texto 

O texto está dividido em seis blocos de tamanhos desiguais. Com exceção dos dois 

primeiros, que servem de apresentação do país sem que a literatura seja mencionada uma 

única vez, os demais traçam um breve painel da história da Eslovênia e da sua literatura, em 

ordem cronológica, com destaque para grandes acontecimentos políticos. 

O primeiro bloco, ou seja, a abertura do texto, representa uma tentativa de 

aproximação dos autores em direção ao leitor, caracterizada pelo uso de interjeições e de 

interpelações, simulando a fala direta, como já mencionado. Do segundo bloco em diante, o 

tom assumido pelos autores é de distanciamento, quer do leitor, a quem não mais se dirigem 
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diretamente, quer da condição dos mesmos em relação às suas nacionalidades. Embora ambos 

sejam eslovenos, ao se referirem a seu país e seus conterrâneos, utilizam sempre os pronomes 

em terceira pessoa. Nessa passagem do texto, os autores procuram informar o leitor sobre de 

„quem‟ se fala: da Eslovênia e dos eslovenos.  

Num rápido recorte histórico, são destacados a Guerra dos 10 dias, que representaria o 

início do que seria a Guerra dos Bálcãs e da consequente dissolução da Iugoslávia, e o 

passado remoto, sob o domínio dos Habsburgos, no século XV. De lá, dá-se um novo salto em 

direção ao século XX para se destacar o período monárquico, vivenciado após a 1ª Guerra 

Mundial, e o “experimento socialista de Tito” (linhas 19 e 20), levado a cabo após a 2ª Guerra 

Mundial. Seriam esses os principais episódios que marcariam a memória coletiva eslovena. 

Faz-se, portanto, referência a uma consciência nacional eslovena, que encontra seus 

fundamentos num passado longínquo e comum, e, ao mesmo tempo, diferencia-se a vivência 

da Eslovênia dentro do bloco dos países socialistas, afastando-a, em certa medida, dos demais 

países alinhados à antiga URSS. 

No terceiro bloco, a descrição parte de meados do século XVIII, no período 

Romântico, e termina na primeira metade do século XX, seguindo o critério cronológico. 

Aqui efetivamente começa o processo de resgate das raízes nacionais, ou seja, tem início o 

despertar do sentimento nacional: “the nation‟s self-awakening process” (linha 62). 

A Eslovênia surge como uma espécie de realidade adiada, uma nação com raízes 

profundas, que, por contingências históricas, só virá a ser reconhecida com a independência, 

em 1991. A língua seria o símbolo desse povo, um forte fator de união e de identidade, e a 

literatura, um dos mecanismos de resgate e de mobilização política e social. 

Em destaque a figura de France Prešeren (18001849), o poeta romântico 

transformado em herói nacional por elevar a língua eslovena  antes rústica e sem valor 

estético  ao patamar mais alto na escala cultural. A língua e também a literatura eslovenas 

são apresentadas como propulsoras desse movimento a favor de uma identidade nacional, 

como forma de superação de uma suposta inferioridade cultural vivenciada pelo país até 

então.  

O padrão de comparação cultural é Goethe, numa referência à cultura da Europa 

ocidental, grupo com o qual a Eslovênia de hoje, na condição de país membro da União 

Européia, cada vez mais se identifica e interage. Essa referência é ainda mais significativa se 

levarmos em conta que, durante o período romântico, a língua eslovena esforçou-se por se 

afastar da influência alemã, que um dia representou o poder dominante. 
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O processo de despertar da consciência nacional nasce com a elevação da língua e da 

literatura ao nível mais alto da escala cultural, comparável ao das nações reconhecidas e 

respeitadas. É a poesia lírica e apaixonada seu mote, e não a prosa épica. É a emoção, e não a 

ação, o ingrediente essencial à construção da identidade nacional nesse primeiro estágio. Na 

ausência de um território reconhecido e de autonomia política, os eslovenos encontram na 

língua comum o seu fator de identificação. 

O corte temporal desse bloco de texto tem início com Prešeren e termina com outro 

poeta, Srečko Kosovel, morto em 1926, passando pelos também escritores Josip Jurčič 

(18441881), Ivan Cankar (18761918) e Zofka Kveder (18781926). A literatura eslovena e 

seus autores são apresentados e louvados: Prešeren é o poeta maior, inventor da língua 

eslovena; Jurčič é o “fundador” (linha 67) da prosa eslovena; Cankar é a figura sem a qual a 

“literatura contemporânea eslovena não existiria” (linhas 81 e 82); Kveder é a “primeira 

escritora eslovena de destaque” (linhas 85 e 86); e Kosovel é “um dos mais significativos 

poetas eslovenos” (linha 91). 

Com exceção de uma referência à ascensão do fascismo, associado a um “sentimento 

de horror generalizado” (linha 93), nenhum outro evento político é mencionado, nem mesmo 

a 1ª Guerra Mundial. Enfim, nada que possa desviar o leitor do caminho indicado: o despertar 

da consciência nacional eslovena pelas mãos de uma língua e de uma literatura que se 

afirmam, valorizam e evoluem.  

Ainda assim, e apesar de todo o empenho, a Eslovênia está longe de acordar, como 

indica o final deste bloco de texto que se encerra com os versos de um poema de Kosovel 

intitulado “Ljubljana spi” (“Ljubljana dorme”): 

Hey, green parrot, 
tell me, how things are in Europe. 
The green parrot replies: 
“man is not symmetrical.” 
[Linhas 104-107] 

No quarto bloco, o período abordado tem início com a Segunda Guerra Mundial e 

segue até a morte do General Tito, um dos principais responsáveis pela formação da 

Iugoslávia, a qual liderou por quase 40 anos como Primeiro Ministro e, mais tarde, como 

Presidente. O desenvolvimento da literatura é registrado pela sucessão de autores, que surgem 

invariavelmente em situação de resistência ou mesmo de confronto ao poder político. 

A 2ª Guerra Mundial é apresentada como um episódio traumático da história eslovena, 

que ainda produz seus ecos, dividindo o país entre aqueles que vêem a participação do país 
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sob o manto de uma “glória mítica” (linha 121) e aqueles para as quais trata-se de um “pecado 

a ser esquecido” (linhas 121 e 122). 

O Nazismo e o fascismo são os grandes criminosos, responsáveis por uma  “cruel 

ocupação” (linha 111), contra os quais os eslovenos opõem uma “corajosa resistência” (linhas 

110 e 111). Logo a seguir, os autores apontam a “guerra fratricida” (linha 112)  em que os 

eslovenos se viram envolvidos nesse período e que culminou numa série de episódios de 

violência e no massacre de mais de 15 mil soldados no período do pós-guerra. 

A caracterização do regime comunista em vigor na Eslovênia é mais uma vez marcada 

pela afirmação das diferenças em relação ao praticado nas outras nações do chamado bloco do 

Leste. O regime esloveno seria mais brando ao permitir maior liberdade de comunicação e o 

não isolamento da Eslovênia, que, desde os anos 60, teria tido acesso às tendências literárias 

do ocidente, embora com restrições (vd. citação supra, na pág. 42). 

Apesar do discurso de relativização, são lembrados episódios como a prisão de 

autores, as restrições à liberdade de expressão que se busca contornar pelo apelo às metáforas, 

a imposição de 30 anos de silêncio sobre os massacres do pós-guerra. 

É nesse contexto que o protagonismo da literatura é novamente realçado, agora via 

Edvard Kočbek (19041981), o poeta que rompe o silêncio e, pela primeira vez, escreve sobre 

os massacres. Kočbek, além de poeta, teve também uma relevante atuação política, ocupando 

o cargo de ministro durante o primeiro governo iugoslavo, mas foi só graças ao apoio 

internacional que conseguiu vencer as pressões feitas sobre ele e dar voz a esse tema. A 

relação entre a literatura, aqui representada pelos autores eslovenos, e a repressão instituída 

pelo regime comunista é descrita como de vigilância e resistência. Com o enfraquecimento do 

regime, é a literatura que eleva sua voz e fala em nome dos eslovenos. Esta parte do texto se 

encerra no final dos anos 80, às vésperas da declaração de independência da Eslovênia.  

O quinto bloco do texto assinala o período de transição  e de ruptura entre o passado 

e o futuro  iniciado com a morte de Tito e que se encerra com a declaração de independência 

da Eslovênia em 1991. O desaparecimento de Tito é associado a um sentimento generalizado 

de liberdade. A rejeição a Tito implica, em alguma medida, a rejeição ao regime comunista e 

ao modelo iugoslavo. Nesse contexto, pode ser entendido como forma de afirmação e defesa 

de uma identidade eslovena. 

Surge aqui a primeira referência direta ao objeto do livro apresentado: o conto 

esloveno (na linha 184, de um total de 277). A referência ao gosto literário nesta passagem é 

dirigida ao grande épico nacional, gênero em que Tolstói é apontado como o grande mestre. 
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Além de invocar a proximidade histórica com a Rússia, é interessante notar a passagem da 

poesia lírica para o romance épico. Passa-se da emoção, que marca o início do despertar de 

uma consciência nacional, para a ação, que será necessária para a concretização desse 

processo, no momento em que se aproxima a independência. 

A postura do escritor em relação à vida nacional também começa a se alterar. Agora 

ele observa e pondera; não é mais o móvel, o iniciador, o agitador. A referência literária 

utilizada como contraponto é Hemingway, mencionado aqui para acentuar a mudança de 

postura e marcar uma distância entre o escritor esloveno e o mundo que este observa de longe, 

sem sair do seu lugar.  

O sexto bloco do texto cobre o período que se inicia com a independência e segue até 

os dias atuais. Nesse percurso, é destacado o “poderoso papel simbólico” (linha 198) 

desempenhado pela literatura e a “glorificação” (linha 202) de que esta foi alvo nos discursos 

políticos proferidos logo após a declaração de independência. 

 Assim chega-se à literatura contemporânea eslovena, especificamente aos contos que 

fazem parte da antologia referida. Nem um único autor é identificado nesse bloco, tampouco 

há referências significativas a episódios políticos. O que se destaca aqui é a mudança do papel 

social da literatura, representada por seus autores. Com a independência, estes não mais 

desempenham papel de oposição e resistência ao regime. A ideia de uma missão literária 

parece perder o sentido. 

Com o reconhecimento da Eslovênia como nação, a literatura está livre de suas 

amarras. Começa agora a redescoberta do mundo, de um mundo real e alargado, e a tentativa 

da jovem nação eslovena de se entender e reconhecer nele. Livre do seu compromisso 

nacional, a literatura eslovena pode ser simplesmente literatura. 

De acordo com os autores da introdução, a literatura eslovena contemporânea é 

marcada pelo foco perpétuo no outro e por uma busca incessante da liberdade, que surge 

como a última “herdeira da utopia” (linha 153). A ânsia pelo real e pelo autêntico, 

frequentemente associadas a uma sociedade que se afirma pós-moderna, são a tônica. No 

lugar da metáfora, surge a metonímia, enquanto a língua segue atuando como fator de 

diferenciação em relação ao outro e de identidade nacional por meio da acentuação de suas 

especificidades, como, por exemplo, a dualidade da língua eslovena. 

Dos seis blocos de texto acima referidos, três deles serão retomados ao longo do 

próximo capítulo: o terceiro, que representa o papel da língua e da literatura no despertar da 

consciência nacional eslovena e que será identificado como “Despertar” (com um total de 921 

palavras), o quarto, que representa o papel da língua e da literatura como fator de mobilização 
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e transformação social e que será identificado como “Mobilização” (com um total de 806 

palavras), e o sexto, que representa o papel da língua e da literatura na Eslovênia hoje e que 

será representado como “Contemporânea” (com um total de 906 palavras). 

 

Síntese  

Neste capítulo, o texto-objeto de reflexão e análise foi apresentado a partir de uma 

visão ampliada e de conjunto. Partiu-se da discussão sobre as estratégias escolhidas pelos 

autores da introdução para atrair o interesse do leitor e conquistar credibilidade. O recurso ao 

humor e a ironia foi destacado, assim como a estratégia de distanciamento dos autores, no que 

diz respeito à condição de cidadão nacional, para estimular a percepção de independência e 

imparcialidade, que consiste numa importante estratégia de convencimento. 

A identificação da Eslovênia por via das referências geográficas, que também servem 

como meio de caracterização e diferenciação do país em relação aos demais, foi descrita a 

seguir. Fronteiras de linhas esbatidas confundem-se e evocam países sem uma ordem 

aparente, mas numa desordem de origens históricas, marcada por conflitos como as duas 

grandes guerras. A contraposição entre Leste e Oeste, em sua multiplicidade de sentidos, 

também foi explorada. 

Por fim, o texto foi descrito em pormenor, a partir da sua divisão em blocos, de modo 

a proporcionar ao leitor uma visão orgânica do mesmo. Privilegiou-se a reconstrução de 

episódios históricos, colocando em evidência a opção feita pelos autores da introdução e a 

seleção de personalidades de destaque. 

Com a discussão sobre as estratégias adotadas pelos autores para endereçamento do 

texto, o posicionamento da Eslovênia nele e a descrição geral da introdução, pretendeu-se dar 

ao leitor uma visão de conjunto antes de se refletir sobre temas mais específicos. No próximo 

capítulo, a análise recairá em determinadas características do texto, recorrendo-se à 

abordagem e a algumas das ferramentas oferecidas pela Lingüística Sistêmico-Funcional. 

 

 

 


