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20thcentury China through its Literature
by Myriam Jubilot de Carvalho

CANDÉ case, RACISM –
Portuguese way, in permanent
denial or the FLOYD case –
American Paradigm followed?
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de Carvalho

1ª edição literária, 2017 – Lisboa – PT: VuJonga textos.
The VuJonga Literary Notebooks Collection launches a new cultural concept of
edition in the 21st century – the Book as Art entirely made by the authors –
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ACISMO À PORTUGUESA EM CONSTANTE NEGAÇÃO?

BRUNO CANDÉ: PORTUGAL VERSUS EUA: GEORGE FLOYD – 2020
Á RACISMO EM PORTUGAL» (

).

HINA

INFLUÊNCIAS DA REVOLUÇÃO CULTURAL CHINESA NA ÁFRICA ORIENTAL –
ESTUDOS DE CASO – TANZANIA E MOÇAMBIQUE …
A CHINA DO SÉC. XX ATRAVÉS DA SUA LITERATURA …
por Myriam Jubilot de Carvalho (Culturas in Movimento)
: COMPOTA DE CAJU (POLPA) …
ENOMENOLOGIA PROPRIEDADES INDUSTRIAIS DO CAJU (POLPA) …
SICOLOGIA CLÍNICA

ANDEMIA NO MUNDO
CAPITÃ CLOROQUINA’ (…) PROMOVIDA A VENDEDORA DE BANHA DE …
MOSQUITA MALÁRICA, EM PORTUGAL? por João Craveirinha, Jr.

GABRIEL NASCENTE OU A LIBERTAÇÃO DA METÁFORA.
ESTATÍSTICA por PAÍSES, de Leituras Online do VuJONGA.
pp. 54-54: Momento Zen - Charges Brasileiras em Tempo de Pandemia.
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“In Angola, I killed several like this one,” said [Evaristo
Marinho] the assassin of actor Bruno Candé Marques. (Translation)
“Em Angola, matei vários como este”, disse homicida
do ator Bruno Candé Marques.
Evaristo Marinho, de 76 anos, não se mostrou arrependido
à entrada da cadeia. in cmTV 1/8/2020 | data venia.
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“Bruno Candé Marques
(Portugal, 18 September
1980 - Moscavide, 25 July
2020) was a Portuguese
actor, with the theatre
company Casa
Conveniente. He was
murdered July 25 in
Moscavide, victim of
a racial hate crime,
according to the
prosecution's
indictment.”
Translation

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA

“Bruno [Candé] nasceu em Portugal, a 18 de setembro de
1980, filho de pais oriundos da Guiné-Bissau. Cresceu
na Zona J, em Chelas, sendo educado na Casa Pia de
Lisboa.[1]”
Bruno Candé – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

‘Evaristo
Marinho
murderer of
Bruno Candé’

“Bruno Candé Marques (…) foi
um ator português, da companhia de teatro Casa
Conveniente. Foi assassinado a 25 de julho
em Moscavide, vítima de crime de ódio racial,
segundo a acusação do Ministério Público.”
“Evaristo Marinho, homicida de Bruno Candé”
Homicida do ator Bruno Candé muda de prisão - Portugal
- Correio da Manhã (cmjornal.pt) | Créditos
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POLITICS
USA: ‘Ex-Minneapolis cop
Derek Chauvin sentenced
to 22.5 years in prison for
George Floyd murder’
PUBLISHED FRI, JUN 25,
2021 / 11:33 AM EDT

PORTUGAL: “Bruno
Candé's killer sentenced
to 22 years and nine
months in prison”
DN/Lusa
28 Junho 2021 — 01:17 PM
DEREK
CHAUVIN

TRADUÇÃO
EUA: 'Ex-polícia de
Minneapolis
Derek Chauvin condenado
a 22,5 anos de prisão
pelo assassinato de
George Floyd'
PUBLICADO SEX, JUN 25, 2021
/ 11:33 EDT

PORTUGAL:
“Homem acusado de ter
baleado mortalmente
o ator [Bruno Candé]
em julho do ano passado
foi esta segunda-feira
condenado a
22 anos e
nove meses de prisão.
DN/Lusa
28 Junho 2021 / 13:17

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA
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ARQUIVO 2013 | PARCERIA COM JORNAL DE MOÇAMBIQUE
O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 19/06/13, Edição nº 2567 – Página 3/4

«HÁ

RACISMO
EM PORTUGAL»
Devido a pedidos de alguns
leitores de Moçambique, via redes
sociais, hoje reflectimos sobre o
racismo em Portugal.
Socorremo-nos da reprodução
da entrevista de 1995 (com data
venia) do jornalista português VÍTOR
BANDARRA concedida a um
periódico em Portugal.
A entrevista actualiza-se, de
novo, em Maio-Junho de 2013 pelos
dramáticos eventos de violência
suburbana versus polícia de choque,
no bairro 6 de Maio em Damaia,
arredores de Lisboa (linha da
Amadora-Sintra). Aliás, região de
grande implantação demográfica de
portugueses afro-descendentes em 3ª a
4ª geração – de Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique e STP,
sem esquecer de Timor, e do Brasil
mais recente, além de outras
comunidades nativas lusas e da
Europa do Leste e Ásia.
Grosso modo, cerca de 15% ou
mais, da população portuguesa em
Portugal tem avoengas africanas
recentes. Mais de 1 milhão sem

visibilidade política e intelectual e de
saídas socioprofissionais precárias. A
actual crise económica, ‘pandémica’
europeia, só tende a acentuar esse
fosso discriminatório das populações
carenciadas das periferias, e pior no
preconceito português da cor da pele.
São fantasmas do passado de
hegemonia colonial.
Damaia | Amadora - são bairros
problemáticos da década de 1980 de
uma população em crescendo desde
1975 pelo fluxo de pessoas
provenientes de África, sobretudo de
Angola, Guiné e Moçambique, em
busca de sossego perante as
conturbadas independências dessas
ex-colónias portuguesas em África.
A população da Damaia é
heterogénea
de
alguma
predominância
anterior
de
portugueses
(cabo-verdianos
descendentes) em situação de
marginalização social. Essa situação
sem enquadramento sociológico
cultural, político e social, continuará à
mercê de uma intervenção policial que
só gerará mais revolta e violência.

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 42 – Julho 2021 – Pág. 9/56
O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 19/06/13, Edição nº 2567 – Página 3/4

Obviamente que uma polícia
serve para zelar pela ordem pública.
Neste mês de Junho de 2013 a reacção
de sectores jovens da população local
(Damaia) teve a ver com a morte por
derrame cerebral de um adolescente
(15 anos), menor afro-descendente,
atribuída à violência policial no
processo de detenções de uma das
rusgas policiais ao bairro 6 de Maio.
Embaraçada a polícia nega,
ainda que ao jovem lhe sejam
atribuídos antecedentes criminais.
Pudemos observar algumas imagens
dos desacatos pela RTP África, em
tempo útil. O mundo globalizado das
novas
tecnologias
assim
nos
possibilita visualizar e tirar ilações
com recursos a eventos da história
social de Portugal.
Por outro lado, não se devia
deixar a um critério puramente de

repressão policial, a uma situação que
merece uma intervenção rápida dos
políticos,
a
começar
pelos
representados
no
Parlamento
português.
Supomos que o silêncio tanto
dos políticos portugueses e dos
políticos cabo-verdianos em Cabo
Verde (e outros da CPLP) é ruidoso
demais.
A
acontecer
uma
discriminação étnica feroz, contra os
luso-descendentes algures radicados
ou nascidos em África – Angola,
Moçambique e África do Sul, o ruído
do lado europeu (português) seria
ensurdecedor.
No fundo fica a questão: - afinal de
contas para que serve o conceito de
uma CPLP em redor de uma
Lusofonia?
Ou os negócios justificam tudo,
até o silêncio? (Prof. Mapilene)

Sexta-feira 14 de Junho de 2013 | “Desacatos na Damaia (uma vez mais)”
– “O Bairro 6 de Maio, na africanizada Damaia, a PSP teve que intervir
porque «jovens» provocaram distúrbios na zona depois da morte de Diogo
Seidi, de 15 anos, no hospital, alegadamente agredido pela bófia há duas
semanas atrás (Diogo estava referenciado pela PSP: no passado dia 10 de
Maio, foi levado para a esquadra depois de ter furtado bebidas alcoólicas no
valor de 230 euros num supermercado na Falagueira, Amadora, com outros
dois jovens delinquentes). Vários contentores de lixo foram incendiados,
viaturas foram apedrejadas, janelas de prédios destruídas e comerciantes da
zona viram suas lojas vandalizadas. A PSP só tem é de cumprir com a sua
obrigação de zelar pela ordem pública.” Citado do Blogue do FireHead
http://bloguedofirehead.blogspot.pt/2013/06/desacatos-na-damaia-uma-vez-mais.html
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“É um branco com coração
africano. Com «África Aqui!»,
em exibição na TVI, este
jornalista nascido na Imprensa
escrita leva-nos a conhecer
múltiplas relações com o grande
continente negro” Créditos | em
foco Vítor Bandarra (1995) Texto:
Pedro Teixeira | Foto: Jorge Jacinto

• Pedro Teixeira (PT): Depois das
presenças de Mário Soares, Eusébio,
Rui Mingas (embaixador de Angola),
Chichorro (pintor moçambicano),
Almeida Santos e Adriano Moreira,
que outros convidados irá receber o
programa «África Aqui!»
Vítor Bandarra (VB): O próximo
será Dom Eurico Nogueira, arcebispo
de Braga, depois seguem-se o
almirante
Rosa
Coutinho,
o
comissário Cardoso e Cunha, o
ministro Durão Barroso e o ministro
da Justiça de São Tome e Príncipe.
•PT: Quais foram os critérios
usados pela equipa do programa na
escolha dessas figuras?
VB: O critério de escolha incidiu
sobre os portugueses e africanos que
de alguma maneira estivessem
simultaneamente ligados a África e a
Portugal.
•PT: Como nasceu a ideia de fazer
este programa?

“Adivinho uma explosão
de violência, porque a
nova geração de negros
não se vai calar”

(VB, Lisboa 1995)

VB: Foi uma ideia que foi aceite
pela Direcção de Informação,
sobretudo pelo dr. José Ribeiro e
Castro, que é um «africanista»
convicto e que me deu total apoio.
•PT: Tendo em conta a vasta
comunidade dos PALOP que reside
em Portugal, que razões encontra para
só agora surgir um programa com
estas características?
VB: Atenção, que o programa não é
só virado para a comunidade africana
que reside em Portugal: é um
programa para todos os portugueses.
Ao contrário do que as pessoas
possam julgar, isto não é um programa
para
minorias,
porque,
provavelmente, todos os portugueses
têm alguma coisa a ver com África.
Não só os que lá viveram e os que
por lá cumpriram o serviço militar; as
discotecas africanas deixaram de ser
«ghettos» e os portugueses brancos já
as frequentam.
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Depois, Lisboa é uma cidade negra
desde o século XVI, altura em que 13
por cento da população era negra.
Uma coisa que eu não gosto é do
termo PALOP, porque parece que é
tudo igual. Há ainda muita gente que
pensa que Angola é igual a
Moçambique, a Cabo Verde ou à
Guiné, e não é bem assim. Há, de
facto, duas coisas que os unem: a
colonização portuguesa e a língua. De
resto, são países completamente
diferentes.
•PT: O «África Aqui!» tem
procurado
diferenciar
as
características de cada um desses
países?
VB: Penso que sim. Por exemplo,
quando falamos de música, temos o
cuidado de não dizer música africana
e procuramos explicar o que é, uma
«morna» ou uma «coladera» de Cabo
Verde, ou também o que é uma
«rabita» de Angola ou uma «rabenta»
de Moçambique. Obviamente que há
um ritmo africano, mas falar em
música africana é a mesma coisa que
confundir o samba brasileiro com o
tango da Argentina.
•PT: Qual é a sua relação com
África? Nasceu lá?
VB: Não, nasci em Sintra; e sou
repórter há 18 anos, o que me levou di-

versas vezes em trabalho a África.
Conheço cerca de 40 países africanos
e, sem nunca ter vivido nesse
continente, já lá passei cerca de 18 ou
19 meses, no total.
•PT: O «África Aqui!» está a ter o
impacto desejado junto do público?
VB: Penso que está a ter um bom
impacto, mas acontecem três
problemas: primeiro, a TVI ocupa
apenas cerca de 15 por cento de share
e isso não facilita a concorrência com
a RTP e com a SIC; segundo, o
programa é relativamente grande, tem
duas horas, o que em matéria de
audiências não é muito bom;
finalmente, estamos em concorrência
directa com o «Telejornal» - que é
«só» o programa mais visto da, RTP e depois, na SIC, com a Catarina
Furtado e a Margarida Marante.
Ou seja, estamos com os «leões»
todos contra nós.
•PT:
Destaque
uma
história
descoberta pelo programa e pela qual
sinta uma especial simpatia.
VB: Há um caso, que já foi
transmitido, de um homem chamado
Roberto Zixaxa e que vivia nos
Açores - digo vivia porque se suicidou
um mês depois de termos falado com
ele. Ele era neto do rei Matibejana,
soberano dos rongas, que ocupavam a
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zona a sul de Maputo, em
Moçambique. O avô foi desterrado
para Angra do Heroísmo com o
célebre Gungunhana e mais dois reis.
O Roberto nunca saiu de Portugal e,
no entanto, era uma pessoa com um
desejo enorme de conhecer África.
E, mesmo hoje, falar de Zixaxa em
Moçambique é a mesma coisa que
falar aqui de D. Afonso Henriques.
•PT: O que representa para si esta
experiência, em termos profissionais?
VB: Gosto muito do programa e a
televisão é uma coisa engraçadíssima,
embora eu continue a achar que a
grande reportagem continua a ser a
reportagem escrita e não aquela que se
faz em televisão.
•PT: Acha que o «África Aqui!»
tem servido para ultrapassar alguns
tabus, nomeadamente aqueles que se
prendem com a Descolonização?

VB: Considero que há racismo em
Portugal e é importante pensar que há
cada vez mais jovens negros que
nasceram e vivem aqui, e que não são
africanos, mas sim portugueses.
Com todos os problemas do
desemprego e da exclusão social, os
primeiros a «apanharem» são sempre
os jovens negros. Eles são como os
filhos dos emigrantes portugueses que
vivem em França e sofrem o racismo.
Eu adivinho uma explosão de
violência, porque esta nova geração de
negros já não se vai calar como os pais
o fizeram.
•PT: Este ano vai passar férias a
África?
VB: Sim, vou a Moçambique, país
que não conheço muito bem, e se
calhar vou também aproveitar para
trabalhar.» (Fim da transcrição de
1995).

Nota: Segundo apuramos, nesta entrevista intemporal de VB não foi mencionado o
facto que teria sido o pintor moçambicano e associativista João Craveirinha, a sugerir
na casa de Vítor Bandarra em Lisboa, a finais de 1994, um programa deste tipo «África Aqui! (mas em Portugal)». Sugestão por ser uma lacuna no panorama
televisivo português (ainda hoje) no combate ao preconceito contra as ditas “pessoas
de cor” num contexto estereotipado de as considerar de menoridade intelectual. Na
realidade uma grande mentira anti-científica. [Professor Mapilene©]
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A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está
licenciada ao abrigo da CC BY

A humanidade percorreu um longo trajecto dos descobrimentos portugueses
da modernidade à actual hegemonia dos EUA versus China. O modelo norte-americano de globalização, pela sua disposição geográfica e pela conquista, e
defesa de seus mercados, contém contornos inspirados da política expansionista
do português quinhentista, Francisco de Almeida, 1º vice-rei da Índia (15091515)1 que preconizava a força no mar. Contudo, se Francisco de Almeida abriu a
caixa de pandora intemporal, para outros, Afonso de Albuquerque seria o
fundador do império colonial português iniciando-se no norte de África e no
mediterrâneo contra os turcos.2
Cremos que com a queda do muro do Berlim em 9 de Novembro de 1989
(construído em 13 de Agosto de 1961) ultrapassou-se a fase pós-moderna com o
fim da guerra-fria. Uma nova era de globalização se iniciava com hegemonia dos
EUA, consequência da extinção da URSS em 25 de Dezembro de 1991.
Porém, no extremo-oriente uma potência emerge: a República Popular da
China de ideologia monopartidária e dois sistemas económicos. Ainda que a
orientação política continue maoísta, o sistema económico-financeiro pauta-se
pela economia de mercado competindo com os mercados internacionais.
1

«Enquanto no mar fordes poderoso, tereis a Índia por vossa; e, se isto não tiverdes no mar, pouco vos prestará
fortaleza na terra». Excerto de carta atribuída a Francisco de Almeida ao rei D. Manuel I. (Tratado de todos
os Vice-Reis e Governadores da Índia 1962, 70. Lisboa: Editorial Enciclopédia). Em 1505 venceu as armadas
turcas na batalha naval de Diu. (Duarte Silva 1940, 61. Efemérides do Império Colonial Português. Lisboa:
Agência Geral das Colónias)
2

«L’histoire de l’empire portugais est inséparable de celle des Indiens, des Chinois ou des Ottomans.»
(Subrahmanyam 2014, 21, 25). Portugal L’Empire Oublié: Paris: L’Histoire. Les Collections nº 63.
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Todavia, o crescente excedente demográfico de mais de um bilião de
habitantes concentrando-se em urbes “instantâneas” pode constituir um problema.
A necessidade alimentar uma pressão permanente.
Portugal, ainda que acertando o passo, teria de esperar mais uma década para
acompanhar a mudança iniciada no mundo, em finais de 1991. Em 1986 entrara
em Bruxelas para o concerto das democracias europeias associando-se à CEE, hoje
U.E., proporcionando a livre circulação de bens e pessoas, a seus cidadãos.
O legado do modelo português.
A ambição de globalização manifestar-se-ia sempre a mesma – conquista e
manutenção de mercados. A comida, o consumo material, dependem de matérias-primas e de fontes de energia, em particular dos combustíveis fósseis. O actual
modelo chinês de penetração comercial noutros contextos geográficos e
absorvendo outras culturas, parece um pouco da estratégia de Afonso de
Albuquerque – pois não se podia ficar eternamente no mar, ao contrário da
filosofia de seu antigo chefe, Francisco de Almeida.
O ‘método Albuquerque’ preconizava a fixação da soldadesca portuguesa na
terra estranha, constituindo família, mesmo que, inicialmente, pela força.
A diferença entre a expansão norte-americana (modelo Francisco de Almeida),
e a chinesa (semi-método Afonso de Albuquerque), poder-se-ia resumir em dois
parâmetros: - o primeiro pelo domínio marítimo e aéreo, e o segundo pelo domínio
do comércio e fixação do excedente populacional no estrangeiro, inserindo usos e
costumes encontrados, em particular a língua.
No entanto, em termos culturais, desenvolve-se na China um reverso da
medalha – a necessidade de espaço urbano remete as populações do campo para
as cidades e suas periferias. O consumismo urbano afecta drasticamente o way of
life tradicional chinês. O fast-food norte-americano já chegou aos grandes centros
suburbanos da China. Por sua vez, a comida chinesa faz parte do cardápio corrente
nos EUA e na Europa, e no mundo.
Ora, o crescimento chinês em programas de investimento e de comércio faz
a China desenvolver tecnologicamente a sua potencialidade militar para proteger
as suas rotas marítimas pelo mundo. Os pressupostos da modernidade quinhentista
continuam actuais.
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Em Agosto de 2012, a agência chinesa Xinhua enfatiza o interesse chinês de
um aprofundamento mais pragmático de troca de experiências 3 entre as forças
armadas da China (República Popular) e dos EUA.
China calls for new-type military relationship with US: WASHINGTON – A
visiting high-ranking Chinese Army officer on Friday stressed the importance of
developing a new type of military-to-military relationship with the United States,
so to boost pragmatic cooperation in various spheres. (Xinhua - China Daily
2012).

Por outro lado, a comensalidade assume-se cada vez mais como poder. Pois,
a globalização, sem dúvida, começou pelo estômago – e a necessidade de
intercâmbio comercial fez o resto, incluindo na manifestação da sexualidade
noutros parâmetros de aceitação social. Explica-se, assim, neste estudo a
importância de escalpelizar os conteúdos das etapas da globalização em curso.
Trata-se, no fundo, de um processo secular em desenvolvimento desde o
pioneirismo português quinhentista da saga marítima, na demanda e consolidação
da rota das especiarias. A escravatura veio por acréscimo com patrocínio italiano.
A própria China, potência emergente em 2014, segue por caminho paralelo
ao dos "franque" (portugueses) da modernidade, porém, sem o uso de força militar,
utilizando melhor a subtileza mercantil do comércio e a ‘exportação’ da sua
população excedente – que quer dizer em imigração organizada.
No entanto, o modelo chinês vem dando prioridade às reformas económicas
sobre as políticas. Modelo que teria sido impraticável na ex-União Soviética,
segundo o antigo líder russo Mikhail Gorbachev celebrizado pela Perestroika:4 ■
© João Craveirinha, Jr. [Excerto retirado da tese de doutoramento de 2015]

3

«In an interview with Chinese media based in Washington, Cai Yingting, deputy chief of the General Staff
of the Chinese People's Liberation Army, said that the two countries need to strive to implement the important
consensus reached between Chinese President Hu Jintao and his US counterpart Barack Obama on
constructing a new type of relationship between big powers, on the basis of mutual respect, equality,
inclusiveness and win-win (…) The Chinese officers have also visited the US military bases of Fort Hood in
Texas and Leonard Wood in Missouri, and held discussions with US experts at the Washington-based think
tank Center for Strategic and International Studies. The delegation left Washington on Saturday for Hawaii,
the final leg of the current trip, for a visit to the US Pacific Command. » (Xinhua - China Daily 2012-08-26).
4

Perestroika: Programa de reformas políticas e económicas que conduziria à extinção da URSS.

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 42 – Julho 2021 – Pág. 16/56
In the Soviet Union nothing would have happened if we had done that. The people
were cut out, totally isolated from decision-making. Our country was at a
different stage of development from China and for us to solve problems we had
to involve people."(…)"Do you think the Chinese will be able to avoid the same
hard choices at some point in time? There will be a moment when they will have
to decide on political change and they are already nearing that point.
(The Guardian, Tuesday 16 August 2011, interview to Jonathan Steele in Moscow)

Xi Jinping

CHINA

A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao abrigo da
CC BY-NC-ND

MAPA DA CHINA
créditos

Mapa da CHINA – hiperligação.
https://www.todamateria.com.br/china/

ANEXOS | ATTACHMENTS | LINKS | DATA VENIA
“Marcando o centenário do Partido, Xi adverte que a China não será
intimidada” | in New York Times de 1 de Julho, 2021. | créditos
Marking Party’s Centennial, Xi Warns That China Will Not Be Bullied
As China’s Communist Party Turns 100, Xi Warns It Will Not Be Bullied - The New York
Times (nytimes.com)

China's Communist Party Over 100 Years, in Pictures
BY JOHN FENG ON 7/1/21 AT 10:43 AM EDT
The Chinese Communist Party emerged from a grassroots movement 10 years
after the end of Imperial China. A century later, it is the largest ruling party in the
world. China's Communist Party Over 100 Years, in Pictures (newsweek.com)

In pictures: 100 years of China's Communist Party
Updated 2343 GMT (0743 HKT) July 1, 2021
Photos: 100 years of China's Communist Party (cnn.com)
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TRANSIÇÕES DA CHINA
IMAGENS E REFERÊNCIAS
Guerra do Ópio: Chinkiang, séc.
XIX. Britânicos invadem a China.
“The 98th Regiment of Foot at
the Battle of Chinkiang in China,
21 July 1842”
A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao abrigo da
CC BY-SA

(Imagens da casa em
Shanghai e do barco no
Lago Nanhu onde teve
lugar a fundação do
Partido Comunista
Chinês em 1921 com o
1º Congresso). Fonte:
China Today.com
“• Picture of the house in Shanghai and the boat at Lake Nanhu where the 1st Chinese

Communist Party Congress was held in year of 1921.” Source: China Today.com

Mao
TséTung

China 1927: Exército Vermelho do
Partido Comunista Chinês.

China 1966: Cartaz de propaganda da
Revolução Cultural e o livrinho vermelho.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido
está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está
licenciada ao abrigo da CC BY-NC
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ANEXOS / ATTACHMENTS / EXCERTOS / DATA VENIA / LINKS
“A Revolução Cultural: tudo que você precisa saber sobre a convulsão
política da China | (...) dois milhões de pessoas morreram. Mas quem
começou e para que servia?” (…) Créditos e link The Guardian 2016 / 5 / 11.
‘The Cultural Revolution: all you need to know about China's political
convulsion | (…) two million people died.
But who started it and what was it for? (…)’ credits to
2016.
https://www.theguardian.com/world/2016/may/11/the-cultural-revolution-50-years-on-all-you-need-to-knowabout-chinas-political-convulsion

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido
está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido
está licenciada ao abrigo da CC BY

Jovens intitulados de “Guardas Vermelhos” [Red Guards] foram o suporte da
‘Revolução Cultural’ chinesa entre 1966 e 1970. O slogan era o de ‘destruir as ideias
burguesas.’ Em 1971 o exército vermelho intervém face ao descontrolo social devido
a excessos. Muitos adultos das cidades são enviados para “campos de reeducação
ideológica.” Em Fevereiro de 1972, Nixon, Presidente dos EUA, visita a China. 1976
é o ano oficial do fim dessa ‘revolução cultural.’ Seus mentores são julgados. ■ Editor.

POSTER | Cultural Revolution Campaigns (1966-1976) CHINESEPOSTERS.NET
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Influências (1966-1976) da ‘REVOLUÇÃO CULTURAL’
da CHINA de MAO TSÉ-TUNG, na ÁFRICA ORIENTAL:
– TANZANIA (1967-1985) e MOÇAMBIQUE (1975-1986) –
TANZANIA: 1967-1985.
‘Ujamaa Villages1 – ‘Aldeias Familiares’ edificadas no mato para
produção agrícola com pessoas das cidades consideradas improdutivas.
Moçambique teve o seu equivalente nas ‘Aldeias Comunais’ –
continuação dos ‘Campos de Reeducação’ de forma diferente, mas ainda
punitiva.
MOÇAMBIQUE: 1975-1986.
Modelo de mortíferos ‘Campos de Reeducação’ (ideológica), iniciado
em Nachingwea (Tanzania), de Janeiro a Novembro 1975.
[O editor deste magazine não leu. Estava lá como condenado. Transferido para
Niassa (Mitelela-Nova Viseu) até 1976, por amnistia presidencial em Março 1976.]

NACHINGWEA: A “AUTO-CRÍTICA” INDUZIDA COMPULSIVAMENTE
COMO FORMA DE HUMILHAÇÃO E DE PROPAGANDA POLÍTICA.
MODUS OPERANDI: As “auto-críticas” dos detidos eram ‘ensaiadas’ e
‘arrancadas’ previamente nas sessões de tortura física a bastonada e
coronhada por entre alas perfiladas, durante a madrugada anterior dos
comícios diurnos. A imposta ‘auto-crítica’2 dos condenados apresentados
era utilizada como mobilização e intimidação política de militantes.
Influência da Revolução Cultural chinesa da década de 1966-1976, que
termina com a morte de Mao Tsé-Tung, líder da ‘Grande Marcha’ de
1934-1935 à declaração da instalação dum governo comunista na China,
em 1949. (Em Moçambique continuou por mais 10 anos) ■ Editor
NOTAS E REFERÊNCIA FENOMENOLÓGICA.
1
‘O Que Foi Ujamaa e Como Isso Afectou a Tanzania? (thoughtco.com)’
What Was Ujamaa and How Did It Affect Tanzania? (thoughtco.com)

Note-se que o conceito de ‘auto-crítica’ distorcido do Taoísmo chinês, nas sessões
opressivas da Revolução Cultural Chinesa, era equivalente a uma confissão pública
assumindo tudo mais alguma coisa para efeitos de propaganda e de mobilização
política, e de intimidação para os assistentes. Faz-nos lembrar os trágicos Autosde-Fé da Inquisição Cristã dos séculos passados. O modelo é ideológico versus
religioso–político. Os Processos de Moscovo (1936-1938) e de Nachingwea, iguais.
2
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LEGENDA EM BAIXO À ESQUERDA:
“Uria Simango quando em Nachirgwea fazia a sua auto-crítica”
in Revista Tempo nº 234 – pág.5, 23 Março 1975, Lourenço Marques. 15$00
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Em 1969, a primeira visita de Samora Machel ao exterior, como novo
presidente do movimento guerrilheiro, foi à República Popular da China
no pico da Revolução Cultural. Em 1975 antes da independência deu-se
nova visita preparando a tomada de poder. As reproduções anexas (com
data venia) são elucidativas.

Revista Tempo Nº 234 23 Março 1975
pp.15-17
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RESENHAS

A CHINA DO SÉCULO XX
ATRAVÉS DA SUA LITERATURA
por Myriam Jubilot de Carvalho
QUATRO OBRAS QUE SE COMPLETAM MUTUAMENTE:
1- A Minha Mãe e Eu / 2 - O Rio e o seu Segredo /
3 - O Verão da Traição / 4 - À Espera.
1911 - Esta a data da Revolução Chinesa que põe fim ao regime imperial, à dinastia
…
Manchu dos imperadores Qing; e consequentemente, promove a mudança e
1) 1911 - A Revolução
Chinesa
que estabelece
República na China:
modernização
dos costumes,
e a modernização
da aChina.
No entanto, em 1914, dá-se grande reviravolta, e surge um usurpador que impõe
uma nova guerra civil e, por fim, um regime ditatorial.
*

1)

Tomamos contacto com o que foi o movimento avassalador que em 1911
atravessou a China e depôs a Dinastia Qing, através da obra de Cheng Tcheng
(1900-1997) - A Minha Mãe e Eu.1
Aos 11 anos, o narrador toma parte na Revolução Chinesa que põe fim ao regime
imperial. Ou seja, a revolução que põe fim ao domínio dos imperadores mandchu,
que regiam a China desde 1644.
Cheng Tcheng – que era também poeta – publicou esta obra sob o título Ma Mère,
quando se encontrava em França, em 1928. Note-se que o primeiro capítulo da
obra foi publicado na revista “Commerce”, dirigida por Paul Valéry, que
igualmente lhe dedicou um artigo de apresentação.
A obra foi reeditada no ano seguinte, como A Minha Mãe e Eu.
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É uma narrativa movimentada, que nos dá grandes pormenores sobre o movimento
revolucionário. Assistimos à fundação do partido Kuomintang (União
Revolucionária Jurada), por Sun Yat Sen, em 1904, em Tóquio, onde se
encontrava exilado, alguns anos antes do seu regresso à China.
Poderemos dividir esta obra em duas grandes partes.
A narrativa começa por nos apresentar o narrador, um menino de 11 anos que, tal
como outros meninos, se integra no movimento revolucionário.
A evolução do movimento revolucionário é-nos apresentada com todo o pormenor,
numa progressão épica. Vemos como a população estava cansada da administração
Manchu, que apesar de reinar na China havia 268 anos, continuava a ser
considerada uma dinastia de usurpadores.
A segunda parte da obra põe-nos a par da acção oportunista de Yuan-Che-Kai
(1859-1914) que desencadeia nova guerra civil e se auto-proclama presidente da
China, assumindo um regime ditatorial. Assistimos ainda à acção corrosiva das
potências europeias da época, que não desistiam de comer no bolo da corrupção e
negociavam um empréstimo destinado a absorver grandes dividendos...
Entre a revolução de 1911 e a acção reacionária de Yuan-Che-Kai, o capítulo VII,
dá-nos uma panorâmica da revisão dos antigos costumes da China conservadora,
e vemos a libertação da Mulher dos velhos tabus que a conservavam submissa,
sendo a conservação dos “pés-de-lótus” um símbolo dessa submissão... Assistimos
assim, à descrição comparativa entre o complexo cerimonial de um casamento à
moda antiga, e a simplicidade de um casamento moderno, onde o grande símbolo
é a mulher “com os pés naturais.”2.
“A Minha Mãe e Eu” dá-nos ainda uma panorâmica da antiquíssima civilização
chinesa. No capítulo X, o Narrador converte-se ao Budismo, e é-nos dada uma
aproximação à biografia de Buda e aos seus ensinamentos. E no capítulo XI, o
Leitor é familiarizado com uma panorâmica da Poesia Chinesa!
Finalmente, o Narrador decide-se a vir à Europa para completar a sua educação. A
Mãe despede-se dele e, citando antigos poemas, diz-lhe que estará sempre com
ele. No entanto, se bem entendi, a Mãe, a autêntica Mãe, é a China e a sua
antiquíssima cultura.
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Esta obra é um hino de amor à China. O Autor, que é também poeta, pelo meio da
confusão das guerras civis, louva a cultura ancestral Chinesa, a sua Poesia, que
atingiu pontos altos vários séculos antes de Shakespeare ou Ronsard... Não é uma
obra de “propaganda”, não é uma obra “educativa para crianças” ... É um relato
histórico, feito por alguém que viveu aquela época altamente incerta, insegura,
conturbada. E são sempre interessantes os apontamentos sobre a condição social
das Mulheres.
A Revolução Cultural chinesa e os tempos pós-revolucionários:
A Revolução Cultural chinesa foi lançada por Mao Tsé Tung em 1966. Através
dela, Mao pensou consolidar o seu poder apoiando-se na juventude do seu país.
Sobre este período, há igualmente alguns testemunhos interessantíssimos:

2

Começo pelo relato auto-biográfico da pianista ZHU XIAO-MEI:
“O RIO E O SEU SEGREDO - Dos campos de Mao a Johann Sebastian Bach: o
destino de uma mulher excepcional.”3
Procurei na Net, a confirmação de que este livro corresponderia à realidade, pois
poderia tratar-se de uma ficção… Concluí que o livro é de facto um documento
credível, um relato vivido, sobre a realidade.
A biografia, obviamente abreviada, desta pianista está na Wikipedia. Aí se conta
que Zhu Xiao-Mei, nascida em 1949, actualmente vive em Paris, onde é professora
no Conservatório.
Há também vários vídeos com gravações suas no YouTube, pois Zhu Xiao-Mei é
especialista em Bach.
Zhu Xiao-Mei conta-nos como a sua vida de estudante de piano se viu
interrompida pelo turbilhão da Revolução Cultural. Conta-nos como as relações
pessoais se tornaram impossíveis pela desconfiança e pelo medo, pois as pessoas
eram levadas a denunciarem-se umas às outras por crimes políticos que nem
sequer tinham cometido. Conta-nos que conseguiu fugir para os EUA e como aos
poucos foi retomando os seus estudos de piano, mercê da sua grande força-de-vontade e persistência.
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3

O segundo testemunho é o de Hong Ying, que nos dá a conhecer a tragédia de
Tiananmen, em 1989, através do seu romance O VERÃO DA TRAIÇÃO.4
Por esta obra passam censura, perseguições, acusações, denúncias, interrogatórios,
confissões arrancadas sob tortura. Suicídios. O enredo proporciona-nos a reacção
ao caos político da época através da vida pessoal de personagens à deriva, pelo
testemunho do que foi o isolamento e ostracização dos intelectuais chineses, na
época de Mao.
É o que nos diz Hong Ying através dos símbolos apresentados em O VERÃO DA
TRAIÇÃO – a Poesia, com as suas raízes ancestrais, aprofunda a compreensão da
Vida, e mesmo algemada, é sempre um signo de Liberdade – liberdade intelectual,
liberdade de pensar, liberdade de exercer a Crítica, liberdade de criação artística –
liberdade democrática.
Hong Ying é uma escritora e poetisa chinesa, nascida em 1962. Vive em Londres,
onde se radicou a partir de 1992.

4

O terceiro testemunho é-nos dado através do romance À ESPERA, de Ha Jin.5

O autor deste título é o escritor chinês, romancista, contista e poeta, radicado nos
EUA, Ha Jin.
Ha Jin, nascido em 1956, conhece bem o seu país natal, e a sua História recente,
pois na sua juventude, tomou parte na Revolução Cultural Chinesa. No entanto,
quando ocorreu a tragédia de Tiananmen, em 1989, ele encontrava-se a estudar
nos EUA, com uma bolsa de estudos. Ha Jin não regressou à China. Optou por
escrever em inglês.
“À Espera” é uma história de amor enquadrada nos tempos que se seguem à
Revolução Cultural Chinesa, e acompanha a abertura da política económica
chinesa para um estilo de economia com maior margem para a iniciativa privada.
A história mostra também como a vida privada dos cidadãos chineses era
controlada pelo Partido, dentro de um moralismo muito estrito.
O enredo é interessante, e conforme se aconselha para a técnica narrativa do
“conto”, tem um final inesperado.
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Estas três obras descrevem-nos uma China recente, a China do século XX.
Mais uma vez se comprova como a Literatura e a História são irmãs gémeas,
caminhando de mãos dadas – como eu gosto de dizer. A História descreve os
factos, mas a Literatura fala-nos dos sentimentos, dos sonhos, dos feitos, e dos
revezes – de quem viveu os factos descritos pala História.
Lembro-me de que o Professor Mário de Albuquerque, professor de História da
Cultura Medieval nos anos ’60, década em que tirei o curso na Faculdade de Letras
de Lisboa, citava um professor de Direito, francês, que no início de cada ano
lectivo aconselhava os seus alunos a lerem Poesia “antes de estudarem as leis” –
para terem uma noção mais profunda e real do que são os sentimentos e as
motivações das pessoas que eles um dia teriam que julgar ou defender.
Actualmente os nossos programas escolares reduzem os estudos de
Humanidades… Um erro tremendo, que se pagará num futuro não muito distante.
Aliás, esse futuro já é presente e já está mostrando as suas consequências – cabeças
de ferro, corações fechados a cadeado, e olhos de cifrões. Ou então, talvez tenha
sido sempre assim, e quem o denuncia terá sido sempre marginalizado…
O que sei é que, se por um lado o ser humano sempre teve o seu lado agressivo
por outro lado, esse lado agressivo sempre foi equilibrado pela Sensibilidade. E
acredito religiosamente que a “Sensibilidade” se educa através do estudo e da
prática das Artes! De todas as Artes. Um equilíbrio que nunca se deveria
perder…■©Myriam Jubilot de Carvalho (Julho 2021).
[A Minha Mãe e Eu] (…), o capítulo VII, dá-nos uma panorâmica da
revisão dos antigos costumes da China conservadora, e vemos a libertação
da Mulher dos velhos tabus que a conservavam submissa, sendo a
conservação dos “pés-de-lótus” um símbolo dessa submissão... (p.25) 2
A imagem
Esta
Fotografia de
Autor
Desconhecido
está
licenciada ao
abrigo da
CC BY-NC

A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao
abrigo da CC BY

A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao
abrigo da CC BY-SA-NC
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NOTAS | REFERÊNCIAS | HIPERLIGAÇÕES PARA VER FONTES
(1) Cheng Tcheng, “A MINHA MÃE E EU”. A obra foi publicada em Portugal pelas Edições
“Sírius”, em 1942, sendo o nº 5 da “série contos e novelas”, sob o título A Minha E Eu. E bem
mereceria uma reedição.
(2) Sobre este detalhe da evolução dos costumes, libertando a Mulher dos antigos tabus, há
uma obra muito mais recente, igualmente traduzida em Português - Cisnes Selvagens da
escritora chinesa radicada em Londres, Jung Chang (Edições Quetzal, 1ª edição, 1995;
reeditado em 2015). Nesta obra, a escritora desenvolve a história de sua avó que foi concubina,
de sua mãe, e a sua própria história.
INTIMATE CHINA
The Chinese as I have
seen them. By Mrs.
Archibald Little,
Author of

A Marriage in China
With 120 Illustrations
HUTCHINSON & CO.
Paternoster Row, London ...
1899
A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao abrigo
da CC BY-SA

The Project Gutenberg eBook of
Intimate China, by Mrs.
Archibald Little.

(3) Zhu Xiao-Mei, O RIO E O SEU SEGREDO - DOS CAMPOS DE MAO A JOHANN
SEBASTIAN BACH: O DESTINO DE UMA MULHER EXCEPCIONAL, Guerra e Paz
Editores, 2007, Colecção A Ferro e Fogo.
(4) Hong Ying, O VERÃO DA TRAIÇÃO, Edição Livros do Brasil, 1ª edição, 2001.
(5) Ha Jin, À ESPERA, edições Gradiva, 2ª edição, 2000.
‘Pé de uma mulher chinesa, mostrando o efeito de encadernação-do-pé. Fotografia de (?) E.P. Minett, 192-. [entre 1920-1929?]’ /
Foot of a Chinese woman, showing the effect of foot-binding.
Photograph by (?) E.P. Minett, 192-. [between 1920 and 1929?]
b16447517 (wellcomecollection.org)

The curious custom of foot binding in China
foot talk: The curious custom of foot binding in China
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A China do século XX através da sua Literatura.
QUATRO OBRAS QUE SE COMPLETAM MUTUAMENTE:

1- A Minha Mãe e Eu / 2 - O Rio e o seu Segredo /
3 - O Verão da Traição / 4 - À Espera.
ANEXOS
ICONOGRÁFICOS | colecção da autora destas resenhas.
…

1) 1911 - A Revolução Chinesa que estabelece a República na China:

CHENG TCHENG
https://maitron.fr/spip.php?article19774
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INGREDIENTES | Cortam-se as extremidades do fruto do caju. Tira-se a pele,
de preferência com uma faca inoxidável. A quantidade de açúcar necessária é
regulada pelo peso do caju, canela em pau e um cálice de vinho do Porto.
MODO DE PREPARAR | Logo que o caju esteja cortado e a pele tirada, põe-se
num tacho mais o açúcar, canela em pau, aproveitando-se a outra parte para se
espremer, sobre o que está na panela. Deixe-se cozer sem se deitar a água, e por
fim deita-se um cálice de vinho do Porto. De vez em quando, sacode-se o tacho
[com a tampa fechada], para não pegar no fundo; não se mexe com a colher para
não se desfazer. Não se deixe muito tempo a cozer. Estando no ponto, deixa-se
arrefecer e põe-se nas compoteiras. Também se faz melaço só com o sumo. ■
Cacilda da Conceição Dias Craveirinha.
(in Revista Moçambique – D.A. nº 8 | 1974? | Lourenço Marques)

Referências iconográficas
Embrapa | Multimídia: Banco de Imagens |
https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/2559001/caju-in-natura-e-cortado

MACAUHUB | Moçambique prevê aumento significativo da produção de caju no
prazo de cinco anos |
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-caju-noprazo-de-cinco-anos/

Paladar Estadão | Da pele macia à dura castanha | foto Daniel Teixeira | data venia |
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,da-pele-macia-a-dura-castanha,10000009297
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–
NOTA1 sobre a desperdiçada polpa:

( Polpa )
João Craveirinha, Jr. (PhD)

Fenomenologia2 ou recorrência à memória pessoal da experiência vivida e
sofrida3 no ano de 1976 (Abril), em Moçambique recém-independente, três irmãos
portugueses aí radicados. desde a administração colonial. solicitam a intervenção
do poeta e jornalista José Craveirinha junto da presidência da novel República
Popular (estatizante) para autorização bancária visando um empréstimo
excepcional para produção industrial (privada) do aproveitamento do fruto do caju
(polpa), a saber: conservas de frutos em calda, liofilização, sumos, licores, e
conhaques semelhantes a whiskies.
Apesar do empenho perante a Presidência da República através do chefe de
gabinete Óscar Monteiro e do embaixador Manuel dos Santos, com amostras em
frasquinhos provadas e saboreadas, houve desinteresse. Os irmãos portugueses
empreendedores, estabeleceram-se no Brasil levando consigo as preciosas
fórmulas de conservação do fruto do caju de alto teor de fermentação que impedia
anteriormente o seu engarrafamento. ■©João Craveirinha, Jr. 2015. (Doutor)
1.

Notas numa das páginas da Tese de Doutoramento (PhD) defendida em 10.11.2015 na

FLUL da antiga Universidade Clássica de Lisboa. (Aprovação por Distinção)
2.

Fenomenologia o que é:

O que é FENOMENOLOGIA - Namu
3.

Sofrologia:

sofrologia - Infopédia (infopedia.pt)
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CUSTOMER EXPERIENCE | 2 MINUTOS

A Psicologia Clínica ao serviço
do Contact Center: é possível?
por Fanisse Craveirinha | Psicóloga Clínica | Linkedin
Pensar em Psicologia e em Saúde Mental está na ordem do dia.
Provavelmente porque vivemos tempos de pandemia, mas também porque nos
encontramos na Era do burnout e a preocupação com a doença mental representa
uma das maiores no século XXI. Sabemos que é um problema transversal à
sociedade pós-moderna e que atualmente afeta todos os contextos, sejam eles
educacionais, hospitalares, sociais ou empresariais. Falar em depressão ou
ansiedade tornou-se banal, mas não é por isso que se torna menos alarmante.
As empresas vão, cada vez mais, sentindo o impacto direto da doença
psicológica, do stress e do desgaste emocional, seja na performance, na
produtividade ou na assiduidade dos seus trabalhadores. Por estarem atentos a este
fenómeno são frequentemente implementados programas de formação, teambuildings, animações de sala, ginástica laboral, quick massage, entre outros, que
promovem o bem-estar dos agentes e vão atenuando o stress diário, tentando criar
em paralelo, motivação extra. Contudo, com o passar do tempo, vão percebendo
que nem sempre é suficiente e, algumas organizações com uma visão mais apurada
para as questões da doença mental propiciam aos seus colaboradores um serviço
mais especializado e personalizado.
Nos Contact Centers, habituámo-nos a ver psicólogos a assumirem funções
vinculadas ao recrutamento e seleção, à formação ou aos recursos humanos. O que
não estamos habituados a ver, é a implementação de um serviço de psicologia
clínica nas próprias instalações, onde o acompanhamento psicológico e
o counselling correspondem a 90% das ações efetuadas pelos técnicos. Aqui, o
trabalho realiza-se com outras características e os resultados adquirem outra
dimensão.
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É um desafio enorme que obriga a algumas adaptações e especificidades. Na
verdade, quando me confrontei e abracei este projeto, além de entusiasmo e
felicidade, senti em igual medida alguns receios e inquietações.
Como se iria garantir o sigilo, a privacidade e as restantes premissas do
Código Deontológico dos Psicólogos numa empresa com um número elevado de
colaboradores?
Como se podia manter a neutralidade e a autonomia necessária para o sucesso
de um acompanhamento psicológico?
Como se iriam mostrar os benefícios do serviço, transformando o sucesso
qualitativo em números?
Como se iria aplicar o conhecimento técnico da psicologia clínica no local
de trabalho?
Para dar resposta a estas e outras questões que se colocaram, estabeleceram-se algumas normas internas relativas ao serviço, realizou-se a instalação do
mesmo com pressupostos utilizados na experiência clínica e rapidamente nasceu
um espaço psicológico exclusivo.
Este era o lugar onde as perturbações psicológicas como a ansiedade, a
depressão, as dificuldades do sono, o pânico, o burnout, entre outras, tinham
espaço de elaboração e tratamento, mas também onde se refletia sobre os afetos
pessoais, os conflitos profissionais, as questões familiares, os problemas
emocionais individuais e a doença ou incapacidade física.
A adesão dos operadores ao serviço foi bastante significativa desde início,
mas a chave para o sucesso residiu na equipa de gestão e no cliente final. O
alinhamento na importância do serviço era claro para ambos, o respeito e
cumprimento das normas foi rigoroso e o incentivo à utilização do serviço permitiu
que os agentes recorressem ao mesmo, sem receio de julgamentos ou avaliações
externas.
O acompanhamento psicológico nos Contact Centers assume uma
importância ainda maior, quando pensamos nas características da sua função. A
execução de tarefas muito distintas, realizadas em simultâneo, resultam na
hiperestimulação de funções cognitivas e emocionais.
Por outro lado, são tarefas repetitivas com elevada contenção e inibição, que
contrariam a essência psíquica natural do ser humano, um ser criativo e pensante.
Também no relacionamento interpessoal há desafios que se tornam exigentes
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psicologicamente, sobretudo quando a cooperação dá lugar à competição e as
interações entre os pares tornam-se menos sadias e mais comprometedoras.
Se associarmos a este cocktail de ingredientes, a história e vivência pessoal
de cada um, muitas vezes marcada por experiências desfavoráveis, não é
surpreendente encontrar em diversas situações uma completa desvinculação
emotiva do trabalho, representada por presentismo1 em vez de produtividade e
comprometimento. É hoje sabido que o modelo profissional atual provoca novos
riscos psicossociais e os custos para as empresas tornam-se elevadíssimos, ainda
que de forma indireta.
Quando Freud colocou a psicanálise ao serviço da saúde e a deu a conhecer
ao mundo, não imaginaria que hoje, fosse amplamente utilizada nos mais variados
contextos e que a sua validade traria benefícios incalculáveis ao mundo
empresarial.
Sim, é possível utilizar a Psicologia Clínica e colocá-la ao serviço dos
Contact Centers, atuando na prevenção de situações limite e na promoção de saúde
positiva e bem-estar mental. ■ Dra. Fanisse Craveirinha (Psicóloga Clínica)
A Psicologia Clínica ao serviço do Contact Center: é possível? (gocontact.pt)

1- Presentismo
pre·sen·tis·mo (presente + [absent]ismo)
nome masculino
Prática que consiste em estar presente no
local de trabalho, por vezes mais horas do
que o necessário ou do que o que está
contratualizado, mas sem produtividade
correspondente. = PRESENTEÍSMO
"presentismo", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021,
https://dicionario.priberam.org/presentismo
[consultado em 19-07-2021].
Representação iconográfica do Banco de imagens do Microsoft Edge do computador do VuJonga.
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‘Governante brasileira tentou promover
tratamento ineficaz em Portugal’
Lusa | A secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério
da Saúde brasileiro ofereceu ao Governo português a partilha da sua
experiência no uso de medicamentos considerados ineficazes no
tratamento da covid-19, noticiou o portal G1.
©Getty Images

Com base em documentos obtidos pela
Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI)
que investiga as ações e omissões do
Governo brasileiro na pandemia, o G1
divulgou na noite de terça-feira
informações sobre um e-mail enviado por
Mayra Pinheiro, conhecida como 'capitã
cloroquina', no qual se colocou à disposição

para partilhar conhecimentos sobre o chamado 'tratamento precoce' com o
Governo de Portugal, em janeiro passado. (…)
Governante brasileira tentou promover tratamento ineficaz em Portugal (msn.com)

«COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC | Last updated: August 01, 2021, 18:08 GMT»

«COVID-19 PELO MUNDO: Estatística Actualizada ao segundo.»
Casos e Mortes por País ou Território. O coronavírus COVID-19 está
afetando 220 países e territórios. (…) A lista de países e sua
classificação regional baseiam-se no Geoscheme das Nações Unidas
United Nations Geoscheme. As fontes são fornecidas e provided under
"Latest News. Saiba mais sobre os dados COVID-19 do Worldometer
Learn more about Worldometer's COVID-19 data
COVID Live Update: 198,879,268 Cases and 4,238,503 Deaths from the
Coronavirus - Worldometer (worldometers.info)

RECOVERED 179,521, 450
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Capitã cloroquina do país do seu Capitano, promovida a
Vendedora de Banha de … Mosquita malárica, em Portugal?
Será esta uma demonstração sem noção, em 2021, de certo delírio
brasileiro pensando que Portugal é país de otários até para aceitação do
‘cloro e… quinar’… fora de contexto médico científico para uma
pandemia gripal, como a SARS-19/21, em curso?
‘Nóssaa’… Qualquer um ou uma é só chegar ‘acá’ e vender banha
de… ‘mosquita’? E as diretivas da União Europeia e da OMS não
contariam para Portugal? É que para muito governante no Brasil parece
que só existem os Estados Unidos da América até na compra impingida
de cloroquina em doses cavalares, que é preciso escoar para não ficar no
prejuízo de 2020. E os complexos continuam para outras memórias
brasileiras que se consideram exclusiva extensão cultural e genética
europeia (fora da Lusofonia), mas com sede em Paris ou Roma. Ou seria
Londres como na série brasileira da TV Globo – ‘A Indomada’ situada
em Greenville mineira, ainda que essa cidade exista nos EUA, na
Carolina do Sul: ‘Ofe córssi… indide’ (Of course indeed). Seria ridículo
e para rir, se não fosse trágico pelos possíveis efeitos nefastos do kit-cloroquina.
Enfim, infere-se que pelas terras do Cruzeiro do Sul haverá
governantes ainda sem noção de que Portugal democrático está inserido
desde 1986, numa União Europeia – espaço de quase 500 milhões de
pessoas de 27 países, num gigantesco interface cultural, científico e
tecnológico, e empresarial! ■ João Craveirinha, Jr.
ANEXOS
'Kit Covid': Reações adversas à cloroquina disparam 558% e Anvisa já registra nove mortes
'Kit Covid': Reações adversas à cloroquina disparam 558% e Anvisa já registra nove mortes (globo.com)

Prevent envia kit cloroquina a paciente sem confirmar covid e contraria CFM
Prevent envia kit cloroquina a paciente sem confirmar covid-19 (uol.com.br)

The Anopheles Mosquito, Malaria (imagem)
Malaria Mosquito, Anopheles - Tactical Mosquito Control

Pioneiros - alguns dos arquitetos do projeto europeu
eu_in_slides_pt.pdf (europa.eu)
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ITALIA:

Quo Vadis
VENEZIA…
TURISMO Sì…
ma… a Che
Prezzo??
crônica di
Silvya Gallanni
A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND

D

urante décadas Veneza foi invadida por turistas. Por ganância?
Talvez sim.
Por dinheiro e falta de escrúpulos dos comerciantes que pensam que
a beleza de Veneza tenha que ser explorada inadvertidamente dias, anos, séculos…
Uma pena ver a terra de onde saíram parte de meus ancestrais ser devastada pelo
turismo frenético, desenfreado, e a falta de conhecimento que isso acarreta em toda
sua estrutura.
Sem falar na falta de respeito por parte de turistas que fazem desse
património histórico uma lixeira e de dejetos a céu aberto. Os moradores cansaram
e agora lançam mão de tudo para acabar com esse exacerbado turismo. Com placas
de ‘aqui não queremos turistas’… (como em inglês na imagem). O povo cansou
de ver tanto lixo nessa bela cidade italiana património cultural da humanidade.
Informações são realizadas para quem visita Veneza, mas, não tem sido
suficiente para fazer do turista um ser mais ecológico e ordeiro.
Portanto, agora, a partir de 1 de Agosto 2021, os grandes navios estarão
proibidos de ‘estacionarem’ a seu bel-prazer, encostando nas vias de Veneza.
Esperamos que com essa atitude alguma coisa mude, ou então daqui há alguns
anos vamos conhecer Veneza em livros, revistas e algum panfleto perdido no vasto
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mar Adriático que banha essa linda e histórica cidade italiana que Shakespeare
cantou nas suas obras: ‘Otelo – o Mouro de Veneza’ e… ‘O Mercador de Veneza.’
Por outro lado, os turistas – ‘tutti quanti’ – podem e devem conhecer esse
paraíso. Todavia, com respeito, não jogando lixo no chão, na água, e muito menos
fazendo suas necessidades fisiológicas em plena luz do dia. Afinal turismo não é
um vale-tudo. Temos que preservar para futuras gerações o que há de belo nessa
terra e do mar Adriático que nos representa e que ‘corre em nossas veias.’ Vamos
salvar Veneza! Io te voglio bene Venezia!! ©Silvya Gallanni, julho 2021.

CITTÀ DI VENEZIA
Veneza: Banco de imagem do Microsoft Edge instalado no computador do VuJonga.

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada
ao abrigo da CC BY-NC-ND

«· Disegnatore: Massimo Ghirardi
per Araldica Civica
· Stemma del Comune di Venezia»
A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao
abrigo da CC BY-SA
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fornecido por Microsoft News

Veneza sai da lista de Património da
Humanidade em risco | Agência Lusa | 10 horas atrás
A cidade de Veneza ficará de fora da lista de Património da Humanidade em
risco, depois de o governo de Itália ter decidido proibir a entrada de navios
cruzeiro, foi anunciado esta quinta-feira. [22 de julho 2021]
O Comité do Património da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) está reunido em Fuzhou, na China, tendo anunciado
ao governo italiano que Veneza não será incluída na lista das cidades Património
da Humanidade em risco.
O anúncio surge dias depois de o governo italiano ter decidido que, a partir de
01 de agosto, os grandes navios de cruzeiro estão proibidos de entrar no
centro de Veneza. (…)
Veneza sai da lista de Património da Humanidade em risco (msn.com)

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-ND
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LINKS / LIGAÇÕES em azul para clicar e ver conteúdos
DEVIDOS CRÉDITOS | DATA VENIA | SOURCES | FONTES
Veneza sai da lista de Património da Humanidade em risco
Veneza sai da lista de Património da Humanidade em risco (msn.com)

O turismo de massa vai acabar com Veneza?
by Isa Discacciati on 28 Agosto 2016·Dicas práticas, Veneza
O turismo de massa vai acabar com Veneza? (italiaperamore.com)

Navio gigante MSC Divina invade a pequena cidade de Veneza e revolta
os italianos
Navio gigante MSC Divina invade a pequena cidade de Veneza e revolta os italianos | Área de Trabalho
(wordpress.com)

MAPA VENEZA | VENEZIA | DATA VENIA | MAPPING EUROPE
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LETRAS

Gabriel Nascente ou a libertação da metáfora
Adelto Gonçalves (*)

I
Para marcar uma trajetória literária de mais de meio século, o poeta goiano
Gabriel Nascente (1950) lançou, em 2019, Galáxia dos dias, uma caixa com quatro
volumes com mais de mil páginas cada um, com poemas de toda uma vida,
revisados e até ampliados. Publicada pela Editora Kelps, de Goiânia, a coletânea
reúne a obra do poeta em verso e prosa de 1966 até 2019, ao menos aquela
publicada em livros, inclusive os primeiros que estavam esgotados e não são
encontrados nem mesmo em alfarrábios, ainda que de fora tenham ficado muitos
poemas esparsos que saíram em revistas, jornais e antologias.
Enfim, trata-se de uma extensa coletânea que vai de Os gatos (1966) até
Nunca lhe direi adeus (2018), que marcam a produção de quem fez da poesia um
“instrumento para melhor compreender o mundo, dissecá-lo, fazendo-o avançar
ou retroceder às origens clássicas, com deuses e deusas, mas sempre dando ao
homem a sua exata dimensão”, como bem observa no prefácio ao primeiro volume
o professor Adovaldo Fernandes Sampaio, linguista e ensaísta, autor de Letras e
memória – uma breve história da escrita (São Paulo, Ateliê, 2010), entre outras
obras.
É de se lembrar que, para comemorar os seus 40 anos de poesia, Gabriel
Nascente já havia lançado Inventário poético (2005), pela Editora Alternativa,
também de Goiânia, em bem cuidada edição que reuniu o melhor de sua produção
até então, de acordo com seleção feita por Aidenor Aires e Vera Maria Tietzmann
Silva, que também foi responsável pela organização e pelo texto introdutório. Ao
mesmo tempo, lançou com o apoio cultural da Central dos Concursos, de Goiânia,
Um poeta em ação (2005), que contém sua biografia e fortuna crítica, com o qual
chegou a sua 40ª obra publicada, o que resulta na média impressionante de um
livro editado por ano de atividade literária.
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Não se sabe de outro poeta que tenha alcançado tamanho volume de trabalho.
Quinze anos depois, o balanço registra 49 livros de poesia, aos quais se deve
acrescentar mais 14 de outros gêneros. Sem contar ainda os ensaios críticos sobre
a sua obra escritos pelo grande escritor português Joaquim de Montezuma de
Carvalho (1927-2008), reunidos em A poesia de Gabriel Nascente, publicado em
2008 pela Editora Kelps.
É verdade que quantidade não significa qualidade, mas esta é uma
observação injusta quando se trata do fazer poético de Gabriel Nascente, marcado
principalmente por uma preocupação existencial extravasada por um lirismo não
muito comum na literatura brasileira. E que já se constata em suas primeiras
manifestações poéticas, como se pode comprovar com o poema “Antes do
abismo”, de Os gatos: Deste muro/ mal acabado pelos séculos, / desta calçada
estreita/ fechada pelo lodo, / eu saí à procura/ da rosa sedutora,/ atordoado de
medo,/ mas airoso de Cristo/ em mim,/ (de chutar pedras/ na cara do mundo)./ Fui
crescendo/ na medida dos homens. / Fui diminuindo/ na ausência de Deus. /
Mostrei/ meu reboque de amor. / Mostrei/ minha alma/ de amar estrela.

II
Na produção de Gabriel Nascente, em muitos poemas, a natureza assume
reações humanas, valendo-se o autor de uma figura de linguagem, a prosopopeia
ou personificação, que só grandes mestres da literatura sabem como utilizar em
seu maior grau de transcendência, atribuindo qualidades humanas a personagens
não-humanos, ao transferir para árvores seus próprios traços psicológicos, como
se vê nos versos de "A palmeira de Morrinhos", que faz parte do livro Os
passageiros (1979): “(...) A palmeira de Morrinhos/ tem silêncio de que dormiu/
com as águas. O rosto sempre virado/ para os lábios da brisa”.
Ou nos versos de “As bananeiras”, que consta do livro Ventania (1995): “(...)
As bananeiras estão fartas e amarelas de fadiga. / Mas quando nas madrugadas
as ventanias/ são impiedosas a ponto de maltratá-las, / elas ficam a chorar de
inveja dos telhados, / porque abaixo dos telhados há corações, / relógios e
cobertores./ E por baixo das bananeiras, não (...)”.
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Ou ainda nos versos de “O rio é uma flauta”, que faz parte de Cora, a pitonisa
da ponte (Kelps, 2006), livro em homenagem a poeta Cora Coralina (1889-1985):
“Ali é onde o rio/ vai à forca. / O parto de suas águas/ vem do oco das pedras. /
E o rio, como um pulmão, / arma seus abismos/ das vidas sem retorno. O rio é
estrela rolando/ como o viver/ é pesado e fundo e leve/ na carne dos cardumes. /
Manso como a sandália/ ou a casca de uma fruta/ o rio é ermo, espremido. / E
suspira longo/ num corredor de terra. / O mistério de suas águas/ é tão leve como
a cinza:/ o rio é levado pelas asas/ de outro rio (...)”.
Por aqui se vê que, a exemplo do que notou o professor Leodegário A. de
Azevedo Filho (1927-2011) no opúsculo “Fernando Pessoa, seus heterônimos e a
emergência do novo” (Porto, 2008), em relação ao heterônimo Álvaro de Campos,
a poesia de Gabriel Nascente busca assumir a libertação plena da metáfora, “ao
sabor das mais desencontradas sensações subjetivas”, o que o faz buscar dar vida
às “personagens” não-humanas, com a prevalência do verbo sentir sobre o verbo
pensar. Obviamente, Gabriel Nascente como poeta tem numerosas faces, como
poderá comprovar quem fizer a longa travessia por estes quatro volumes, mas, seja
como for, o que da imensa maioria destes versos sairá sempre será essa
simultaneidade de sensações que, a rigor, caracteriza o seu ideal poético.

III
Filho de um marceneiro, um dos pioneiros na construção de Goiânia, Gabriel
Nascente é ainda hoje funcionário público, servindo como assessor cultural da
presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Atuou profissionalmente
também no jornalismo, mas não se limitou às experiências vivenciais e
profissionais em sua terra: passou uma longa temporada em São Paulo, onde
trabalhou na Editora Martins como redator de textos de “orelhas” de livros de
autores famosos, deu aulas em cursinhos de pré-vestibular e trabalhou na redação
da Folha de S. Paulo.
Quando deixava a redação do jornal, na alameda Barão de Limeira, no centro
da capital paulista, aproveitava para vender exemplares de seus livros nas noites
paulistanas. Como o poeta português Manuel Maria de Barbosa du Bocage (17651805) e o russo Vladimir Maiakovski (1893-1930), a quem confessadamente
procurou imitar em muitos de seus poemas, sempre teve a mania de ir aos bares e
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cafés à noite não só para declamar os seus versos como para vendê-los, pois muitas
das edições de seus muitos livros foram pagas à gráfica com seus próprios
recursos, o que exigiu esforços redobrados para recuperar o capital investido.
Em Goiânia, fez o jardim da infância e o curso primário no Instituto Araguaia
e concluiu o ginásio industrial pela Escola Técnica Federal de Goiás, onde estudou
também o curso de Eletrotécnica, equivalente ao científico, mas não fez estudos
universitários. Aos 16 anos, publicou seu primeiro livro de poesias, Os gatos, mas
não deixou de incursionar por outros gêneros, como ensaio, ficção, reportagens,
narrativas, crônicas e poesia.
Durante o regime militar (1964-1985), chegou a morar em Buenos Aires e
Montevidéu, na clandestinidade. Por essa época, em 1975, o poeta Dilermando
Rocha, do Centro de Estudos Brasileiros, de Buenos Aires, traduziu para o
espanhol o seu livro El llanto de la tierra, publicado em 1999, em Concepción, no
Chile. Tem poemas traduzidos e publicados em diversos idiomas, dos Estados
Unidos a Grécia, com extensa participação em jornais, revistas e antologias
brasileiras e estrangeiras.
Foi editor de diversas revistas e jornais de Goiânia, destacando-se
principalmente como editor adjunto do suplemento literário do Diário da Manhã,
além de ter sido cronista durante anos de O Popular. É colaborador do Jornal
Opção. Seu nome mereceu um alentado texto no livro História da Literatura
Brasileira: da carta de Caminha aos contemporâneos (São Paulo, Editora Leya,
2011), do poeta e acadêmico Carlos Nejar, que lhe dedicou ainda o poema “Gabriel
Nascente de Goiás”, reproduzido na contracapa de Galáxia dos dias.
Nos últimos tempos, o poeta tem encetado uma campanha pessoal para
viabilizar o seu ingresso na Academia Brasileira de Letras, o que, diga-se de
passagem, seria bem merecido, não fosse aquela instituição marcada por extremo
favoritismo carioca. Afinal, seu labor poético tem arrancado elogios de poetas,
romancistas e críticos consagrados como Ivan Junqueira (1934-2014), Ferreira
Gullar (1930-2016), Olga Savary (1933-2020), Affonso Romano de Sant´Anna e
Antonio Carlos Secchin, entre outros. É membro da Academia Goiana de Letras.
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Galáxia dos dias: obra reunida, de Gabriel Nascente, vols. I a IV.
Goiânia: Editora Kelps, 2019.
___________________________________
(*) Adelto Gonçalves é doutor em Letras
na área de Literatura Portuguesa pela
Universidade de são Paulo (USP) e autor
de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo
(Nova Fronteira, 1999), Barcelona
Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada,
1999; Publisher Brasil, 2002), Bocage –
o Perfil Perdido (Lisboa, Caminho,
2003), Tomás Antônio Gonzaga
(Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo (Imesp)/Academia Brasileira de
Letras, 2012), Direito e Justiça em
Terras d´El-Rei na São Paulo Colonial
(Imesp, 2015), Os Vira-latas da
Madrugada (José Olympio Editora,
1981; Letra Selvagem, 2015) e O Reino,
a Colônia e o Poder: o governo Lorena
na capitania de São Paulo 1788-1797
(Imesp, 2019), entre outros.

Data Venia às imagens

Gabriel
Nascente

gabriel nascente
Elifas Modesto Por Saga de Yaohu.
gabriel nascente Elifas Modesto Por Saga de Yaohu. - YouTube
Arranjo gráfico de Mphumo Kraveirinya sobre representação iconográfica original, com os devidos créditos.
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Estatística Acessos VUJONGA: Origem dos visitantes Julho 2021
País

Visitas

%

United States

187

54.5

Portugal

44

12.8

China

15

4.4

Brazil

14

4.1

Germany

12

3.5

Lithuania

10

2.9

Ireland

9

2.6

France

8

2.3

Desconhecido

6

1.7

Canada

6

1.7

Russian Federation

5

1.5

United Kingdom

4

1.2

Netherlands

3

0.9

Sweden

2

0.6

Romania

2

0.6

Europe

2

0.6

Spain

2

0.6

Switzerland

1

0.3

Uruguay

1

0.3

Belgium

1

0.3

Ukraine

1

0.3

Honduras

1

0.3

Indonesia

1

0.3

Paraguay

1

0.3

Denmark

1

0.3

Iran, Islamic Republic of

1

0.3

Mozambique

1

0.3

Mexico

1

0.3

Australia

1

0.3
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Estatística Acessos VUJONGA: Origem dos visitantes Junho 2021 / a

País

Visitas

%

United States

193

53.3

Portugal

30

8.3

Russian Federation

20

5.5

China

18

5

Ireland

13

3.6

Brazil

12

3.3

Germany

9

2.5

Singapore

8

2.2

France

6

1.7

Netherlands

5

1.4

Lithuania

4

1.1

Estonia

3

0.8

Canada

3

0.8

Korea, Republic of

3

0.8

Turkey

2

0.6

Poland

2

0.6

Pakistan

2

0.6

Ukraine

2

0.6

Mozambique

2

0.6

Mexico

2

0.6

Desconhecido

2

0.6

United Kingdom

2

0.6

Honduras

2

0.6

India

2

0.6

Europe

2

0.6

Bulgaria

1

0.3

Tunisia

1

0.3

Australia

1

0.3
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Estatística Acessos VUJONGA: Origem dos visitantes Junho 2021 / b

South Africa

1

0.3

Seychelles

1

0.3

Hong Kong

1

0.3

Romania

1

0.3

Hungary

1

0.3

New Zealand

1

0.3

Norway

1

0.3

Italy

1

0.3

Japan

1

0.3

Anonymous Proxy

1

0.3

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 42 – Julho 2021 – Pág. 54/56

Charge de
Luiz
Fernando Cazo
com a
Devida Vênia

FONTE DA IMAGEM COM DATA VENIA

Cemitério faz campanha a favor do isolamento: ''Não queremos você aqui'' - Nacional - Estado de Minas
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VuJonga – 1ª edição literária d’autora, 2017 / 2020 e-Livro: PT.
Silvya Gallanni: Fragrâncias Poéticas | HAiKAiS | Poetic Fragrances
https://rl.art.br/arquivos/6851021.pdf
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in Plataforma digital VuJongamagazine.com
no Site do Escritor criado por Recanto das Letras em São Paulo, Brasil.

vuJonga means East - ‘Rising Sun’ in
shiJonga language, traditional from
Mozambique’s capital from an old
baNtu cultural root (baKongo).
On extinction since 1975 due to
the ideological impositions.

vuJonga significa Oriente - ‘Sol
Nascente’ na língua shiJonga
tradicional da capital de
Moçambique, de uma antiga raiz
cultural baNto (baKongo).
Em extinção desde 1975 devido a
imposições ideológicas.
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