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‘E Dio disse         
a Caino:               

con il tuo 
omicidio hai 

creato il male 
ed il sangue 

versato 
ricadrà su te 

e sulla tua 
stirpe che 

andrà 
vagabonda e 

fuggiasca 
sulla terra …’  

pag. 9 
Cinema 

Italiano 1970 
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Dos livros da vida que escrevi, carrego a tua imagem 

nas memórias amareladas das folhas outonais … 

Caem as folhas e ainda sinto o perfume do jardim ...  

Ensolarado raiar do dia ... fim de tarde ...  

deste-me as folhas douradas para serem lembradas  

nas horas mais tristes, em que a saudade não existe.  

Porém, o perfume que ainda guardo na memória … subsiste  

nessas folhas amareladas, pelo tempo. 

Num livro carrego as lembranças de momentos passados  

em que juntos abraçados … lemos as poesias de Neruda –,  

o Pablo de quem tanto falo e admiro, e ... 

Confesso que Vivi ...  

Voam os anos ...  horas em que a tranquilidade  

já é feita de imagens nítidas … 

em que nos vejo de mãos dadas, risos, lábios selados 

e as brincadeiras em horas tardias.  

Das noites fugidias em lua cheia  

tomavas aos goles os beijos que te dedicava.  

Prometemos ao luar amarmos além do outono ... 

Ahh ... folhas amareladas ...  

guarda as recordações nas caixinhas do tempo.  

As chaves fecham-te, pois de lá não sais – 

ficam bem trancadas … junto ao livro que me deste! 

©Silvya Gallanni 04/04/2022 00:01 
              (a meu esposo JC)  
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  Nat King Cole - Autumn Leaves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocado no YouTube 

por PUNISHER6002  

Comment by 

G. Christianson há 9 anos  

  
“How absolutely stunning.”  

“In 1957, Nat King Cole had one of the 

highest rated shows on NBC-TV. It 

ended because stations in the South 

wouldn't run it, and because the show 

couldn't get a national sponsor. What a 

freaking tragedy of racism.”  

Comentário de G. Christianson há 9 anos: 
"Absolutamente deslumbrante." 

“Em 1957, Nat King Cole teve um dos 

programas de maior audiência da NBC-TV. 

Terminou porque as estações do Sul não o 

exibiram e porque o programa não 

conseguiu um patrocinador nacional. Que 

tragédia maldita de racismo.' (Tradução) 

‘2 600 650 visualizações • 19/08/2007 •’                         

“Un fantastico video que todo coleccionista de 

este tipo de musica debe poseer, excelente 

interpretación del gran King de todos los 

tiempos. Que lo disfruten!!!  

Música neste vídeo: Autumn Leaves 

Artista: NAT KING COLE 

Álbum: Unforgettably Yours  

Licenciado ao YouTube por 

Kontor New Media Music (em nome de 

Revisited Media Inc.); MINT_BMG, CMRRA, 

LatinAutor - SonyATV, LatinAutorPerf, UNIAO 

BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, 

Kobalt Music Publishing, Polaris Hub AB, Warner 

Chappell, ASCAP, SODRAC e 17 sociedades de 

direitos musicais “ 

  

  

        MÚSICA Romântica de Sempre | Vídeos * DATA VENIA 

‘Autumn Leaves’ 

(Folhas de Outono) 

(tradução completa em)                         
 

 

 
https://www.vagalume.com.b
r/nat-king-cole/autumn-
leaves-traducao.html 

 

clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/Gnp58oepHUQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=Gnp58oepHUQ&lc=Ugxk7_AWCuzkx9VSrSJ4AaABAg
https://www.vagalume.com.br/nat-king-cole/autumn-leaves-traducao.html
https://www.vagalume.com.br/nat-king-cole/autumn-leaves-traducao.html
https://www.vagalume.com.br/nat-king-cole/autumn-leaves-traducao.html
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E-mail   vujonga@hotmail.com 

Website  https://vujongamagazine.com/ 

E-Books https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1                                         

Facebook   https://www.facebook.com/VuJonga 

ISSN 2184-8165 
INTERNATIONAL 

STANDARD  
SERIAL NUMBER 

PORTUGAL 

  

As imagens inseridas no VuJonga, de 

autoria não mencionada, são do Banco 

de Imagens do Microsoft Edge                         

instalado no seu computador. 

The images inserted on VuJonga of not 

mentioned authorship, are from the 

Microsoft Edge Image Bank installed 

on its computer. 

Tecnologia Digital  
              São Paulo             BRASIL  

Ficha técnica 

mailto:vujonga@hotmail.com
https://vujongamagazine.com/
https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1
https://www.facebook.com/VuJonga
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ÍNDICE / INDEX: 

Edição nº 51 – Maio 
2022 – 48 páginas. 

 

Momento Poético | artes e letras | Resenhas 
VuJONGA magazine orienta-se pelo princípio de liberdade de expressão lúcida e responsável.                       

VuJONGA magazine is guided by the principle of lucid and responsible freedom of expression. 

    ©VuJonga cadernos literários | texto, áudio, vídeo.   

  

Grosso modo, os textos inseridos em Português Europeu ou Americano (Brasileiro) ou outra 
Variante Africana, nesta revista digital não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.                                     
No entanto, a autora ou autor de cada colaboração é livre de seguir ou não o A.O. 1990.  
 

CAPA / Apostila / Sebenta para Pós-Graduação // 

p. 02: Poema de Silvya Gallanni // 

p.03: Ilustração do Poema // 

p.04: Nat King Cole; vídeo // 

p.05: Ficha técnica // 

p.06: Índice // 

p.07: Doar / Donate //  

p.08: Editorial; Opinião não é Facto //  

p.09: Cinema Italiano de 1970 // 

p.10: Propaganda em Moçambique de 1979                          

em Londres 2021 // 

p.11: Matéria para Estudo; Acção Psicológica em 

Conflitos Hegemónicos … Paradigmas // 

p.12: ‘DW explica; Zelenski e a arte da comunicação’// 

p.13: Europe 1 (vídeo) Jean-Claude Dassier - ‘C’est une 

guerre entre les Etats-Unis et la Russie’ – e Mapa da ex 

URSS // 

p.14: Recortes de Portugal e vídeo da invasão //  

pp.15-24: Prof. Noam Chomsky sobre Propaganda … // 

pp.25-26: Prof. John Mearsheimer da Univ. de Chicago // 

pp.27-33: Prof. Adelto Gonçalves; Letras – ‘Mestiçagem 

e desmitificação do discurso eurocêntrico’ //   

pp.34-40: João Craveirinha; Investigação de Factos – 

Uma Questão de Fundo – Raízes do Nacionalismo 

Africano //  

pp.41/42: Nnamdi Azikiwe; Referências destacadas // 

p.43: Momento Zen | Redes Sociais // 

p.44: Centenário de JOSÉ Craveirinha, link e citação // 

pp.45/47: VuJONGAmagazine.com: Estatística global // 

p.48: Contra-capa 

 

Acesso MULTIMÉDIA ao 

VuJONGAmagazine.com                       

por conexão internet no 

Telemóvel / Celular; 

WhatsApp; Facebook; 

Twitter; YouTube; Laptop; 

Computer, etc…                                                        

– BASTA CLICAR                                    

nas Ligações OU                                                         

no meio das imagens para 

VER e Ouvir VÍDEOS                                 

On Air –  
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vujonga@hotmail.com                                                     vujonga@hotmail.com                                                

VuJonga magazine                                                                   VuJonga magazine 

mailto:vujonga@hotmail.com
mailto:vujonga@hotmail.com
https://vujongamagazine.com/
https://vujongamagazine.com/
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                Opinião não é Facto  

Esta coluna inicial de ‘Estudo de Caso’ (Case Study) a partir 

de Referências Emblemáticas é Dirigida a Todos e Todas 

Estudantes de Relações Internacionais, e às Pessoas interessadas 

nestas temáticas de Texto e Com Texto de ‘Globalização’ ou do 

mais recente conceito polissémico1 de ‘Globalismo’ em 

movimento, causador de conflitos hegemónicos. (Vide vídeos anexos) 

Conceito de globalismo. O que é globalismo? - Mundo Educação (uol.com.br) 
(Paradigmas estarão expostos para estudos avulso. Saber português e 

inglês ajuda a consultar referências bibliográficas científicas) 

Nesse Com Texto, dos arquivos pesquisados destacamos o 

sempre actual Tema da INFORMAÇÃO E PROPAGANDA –                                                                      

sejam de Marketing Político, Comercial (ou outro ideológico), 

indutores de circuitos de motivações pelo bem solidário que 

alimentam a opinião colectiva ou individual, através de técnicas 

de persuasão, de convencer, ou de influenciar pelo …  

‘Mal viral homicida que se espalhou no mundo pelos 

descendentes de Caim,’ de que nos relata O LIVRO (Antigo) 

comum às três crenças monoteístas e abraâmicas do planeta.  

Aliás, tema que o cinema nunca esgotou, nela se inspirando 

e influenciando gerações mais vulneráveis ou menos resistentes 

psicologicamente. ■ Editor João Craveirinha: licenciatura (2006) e 

doutoramento (2015) em Ciências da Cultura e Comunicação (PhD).                                                                                                         
 

1. Polissémico (em termo técnico linguístico) 
polissémico - Dicionário Online Priberam de Português                             

  

Editorial   
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/conceito-globalismo.htm
https://dicionario.priberam.org/poliss%C3%A9mico
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‘E Dio disse a Caino: con il tuo omicidio hai 
creato il male ed il sangue versato ricadrà su te e 
sulla tua stirpe che andrà vagabonda e fuggiasca 
sulla terra …’ [G: 4.9-12] 
 

 

Spaghetti Western   

CINEMA  
italiano 1970  

‘Abyssus Abyssum invocat’                                      
(O abismo chama o abismo) –                  
Salmo de David [42.7].                                

[Expressão latina conceptual de 
que um erro pode originar outro]  

CULTURA 

  

RESENHA / REVIEW / DATA VENIA 

GÉNERO DENOMINADO  

  clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/8NqhCVwtkVc?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=5ci1tps8HtE
https://www.youtube.com/watch?v=5ci1tps8HtE
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PROPAGANDA EM MOÇAMBIQUE INDEPENDENTE 1979                       

CARTAZ DO 1º DE MAIO – EXPOSTO EM LONDRES EM 2021 
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“Kiev e Moscovo reclamam vitórias militares e trocam acusações 
sobre deslocados” 
“41 272 visualizações • 25/03/2022 • Ucrânia diz ter afundado navio da 
marinha russa e russos afirmam controlar cidade de Izyum. Kiev diz que 
400.000 civis foram deslocados à força para território russo, mas o 
Kremlin nega.” 

ACÇÃO PSICOLÓGICA EM 
CONFLITOS HEGEMÓNICOS:                                                        

INFORMAÇÃO E DESINFORMAÇÃO, 
PROPAGANDA E CONTRA-PROPAGANDA.                                 

PARADIGMAS  
MATÉRIA 

PARA ESTUDO 

 RESENHAS 

ACTUALIDADE 

FLASBACKS                

DATA VENIA        

REFERÊNCIAS 

 

 

 

COMUNICAÇÃO E CULTURA  clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/lHSSugclrEY?feature=oembed
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#DWExplica #Ucrânia #Guerra 

“Como Zelenski domina a comunicação –                                                         
e o que faz dele um herói e a antítese de Putin” 
‘1629 visualizações • 20/04/2022 •’  

“Volodimir Zelenski passou por uma transformação extraordinária: de 

um artista que dançava de salto alto para um herói nacional. Os 

discursos frequentes de Zelenski em formato de 'selfie' ganharam os 

olhos e ouvidos, bem como os corações, de muitos na Ucrânia e no 

exterior.  Ele também foi aplaudido de pé por políticos de todo o 

mundo. Muitos dizem que muito de seu notável sucesso em liderar seu 

país contra invasão de tropas da Rússia decorre do que ele diz – e como 

ele diz. Mas como Zelenski se comunica? ” 

#DWExplica #Ucrânia #Guerra   

  

 
 
 

DATA VENIA DW Brasil  

clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/hashtag/dwexplica
https://www.youtube.com/hashtag/ucr%C3%A2nia
https://www.youtube.com/hashtag/guerra
https://www.youtube.com/hashtag/ucr%C3%A2nia
https://www.youtube.com/hashtag/guerra
https://www.youtube.com/embed/kgZBWB60qpo?feature=oembed
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"C'est une guerre entre les Etats-Unis et la Russie, mais c'est 
l'Europe qui va payer la facture" 381 356 visualizações / 22/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESENHAS * ACTUALIDADE * FLASBACKS * DATA VENIA 

Source EN DIRECT 

https://www.europe1.fr/ 
 

  

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/la-descomposicion-de-la-urss/ 

 

clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/FLgvyjoSueA?list=PLGKHR-kdIqrh00RFCivc2enj3YjkM5HL8
https://www.europe1.fr/
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/la-descomposicion-de-la-urss/
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A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND PORTUGAL (30/04/2022) 
“Guerra: pelo menos 2.448 ucranianos 
deixaram Portugal nos últimos dois meses” 
‘Pelo menos 2.448 ucranianos saíram de Portugal e regressaram à 

Ucrânia nos últimos dois meses, segundo dados enviados à Lusa 

pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).’  

Fonte: Agência Lusa -        TVI 

 
 

  REFERÊNCIAS                                                   DATA VENIA 

Guerra: pelo menos 2.448 ucranianos deixaram Portugal nos últimos dois meses (msn.com) 

Europe 2020: Brexit 
https://omniatlas.com/maps/europe/20200131/ 
 

Russian invasion of Ukraine (to 19 April 2022) 
                      

          Omniatlas source / fonte                 
https://omniatlas.com/blogs/stray-maps/russian-invasion-ukraine/ 

 

  

 

  

clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/LE98UMJqkUM?feature=oembed
https://elordenmundial.com/mapas/la-descomposicion-de-la-urss/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://cnnportugal.iol.pt/search?pagina=1&pesquisa=sef
http://www.tvi24.iol.pt/
http://www.tvi24.iol.pt/
https://www.msn.com/pt-pt/noticias/portugal/guerra-pelo-menos-2-448-ucranianos-deixaram-portugal-nos-%C3%BAltimos-dois-meses/ar-AAWLVcu?ocid=msedgntp&cvid=3b073763a66f4159ab1f4dc9b8b48561
https://omniatlas.com/maps/europe/20200131/
https://omniatlas.com/blogs/stray-maps/russian-invasion-ukraine/
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RESENHAS * ACTUALIDADE * FLASBACKS * DATA VENIA 

“Em discurso político todos os termos tem dois sentidos para reconhecer … 

Democracia tem sentido oficial como a da capacidade de participar nos 

assuntos públicos, etc. Mas há também o sentido técnico do que é utilizado 

em várias classes de negociações. Se o assunto funciona para o interesse em  

particular dos EUA... Então é Democracia … se não for do interesse não 

será Democracia … Nada mais interessa de facto. O mesmo se aplica ao 

termo ‘Processo de Paz’ … Há o sentido do dicionário … como também há 

o sentido técnico que se aplica aos EUA empenhado naquele particular 

momento nesse processo … Se os EUA diplomaticamente se empenham 

então será ‘Processo de Paz’ … se não for do interesse dele não será 

‘Processo de Paz’ (…)”  Noam Chomsky 

    (Mini excerto traduzido do início da ‘palestra-aula’ do vídeo na página 

seguinte. (p.16) 

INFORMAÇÃO E PROPAGANDA – 
‘PALESTRA – AULA’ (VÍDEO em inglês)                          

do PROFESSOR NOAM CHOMSKY (1928),                                          

de LINGUÍSTICA, do M.I.T (EUA) intitulada – 
 

‘TERMOS DE PROPAGANDA NOS MÉDIA                                   
E O QUE ELES SIGNIFICAM’… 

[EXCERTO DO ORIGINAL EM INGLÊS ANEXO] (REGISTO VÍDEO • 01/06/2012 •) 
                               

Acesso MULTIMÉDIA por conexão internet no 

Telemóvel /Celular, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.   
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‘Propaganda Terms in the Media and What 
They Mean - Noam Chomsky’• 01/06/2012 • 
 

NOTAS TRADUZIDAS DOS ‘ARQUIVOS DE FILMES’ NAS PÁGINAS SEGUINTES 

The Film Archives  

Fonte / Source | Data Venia 
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https://www.youtube.com/embed/vmoXze-Higc?feature=oembed
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«Os Estados Unidos e a União Soviética usaram propaganda 

extensivamente durante a Guerra Fria. Mais Chomsky: 
https://www.amazon.com/s?k=noam+chomsky&i=stripbooks&camp=1789&creative=9325&linkCode

=ur2&linkId=942ec177434aa786666a6d7163422823&tag=tra0c7-20  

Ambos os lados usaram programas de cinema, televisão e rádio para 

influenciar seus próprios cidadãos, uns aos outros e as nações do 

Terceiro Mundo.  

A Agência de Informação dos Estados Unidos utilizou a Voz da 

América como uma estação oficial do governo. A ‘Radio Free Europe’ 

e a ‘Radio Liberty,’ que foram, em parte, apoiadas pela Agência 

Central de Inteligência, forneceram ‘propaganda cinzenta’ em 

programas de notícias e entretenimento para a Europa Oriental e a 

União Soviética, respectivamente.  

A estação oficial do governo da União Soviética, a Rádio Moscovo, 

transmitia ‘propaganda branca,’ enquanto a Rádio Paz e Liberdade 

transmitia ‘propaganda cinzenta.’ Ambos os lados também 

transmitiam programas de ‘propaganda negra’ em períodos especiais 

de crises.  

Em 1948, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido criou 

o IRD (Departamento de Pesquisa de Informação), que substituiu os 

departamentos de guerra pouco depois do pós-guerra, como o 

Ministério da Informação, e distribuiu propaganda por meio de vários 

meios, pela BBC e publicações.  

TRADUÇÃO DAS NOTAS ANEXAS, DOS ARQUIVOS FILMOGRÁFICOS,                        

À PALESTRA DO PROFESSOR NOAM CHOMSKY NA PÁGINA ANTERIOR. 
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A disputa ideológica e de fronteira entre a União Soviética e a 

República Popular da China resultou em uma série de operações 

transfronteiriças. Uma técnica desenvolvida nesse período foi a 

"transmissão ao contrário", em que o programa de rádio era gravado 

e reproduzido ao contrário pelo ar. (Isso foi feito para que as 

mensagens destinadas a serem recebidas pelo outro governo 

pudessem ser ouvidas, enquanto o ouvinte médio não pudesse 

entender o conteúdo do programa.)  

Ao descrever a vida nos países capitalistas, nos EUA em particular, a 

propaganda se concentrou nas questões como a pobreza e a ação anti-

-sindical do governo. Os trabalhadores nos países capitalistas foram 

retratados como "ideologicamente próximos". A propaganda alegou 

que os ricos dos EUA obtinham sua renda da fabricação de armas e 

alegou que havia racismo substancial ou neofascismo nos EUA.  

Ao descrever a vida nos países comunistas, a propaganda ocidental 

procurou retratar uma imagem de cidadãos mantidos em cativeiro por 

governos que fazem lavagem cerebral neles.  

O Ocidente também criou um medo do Oriente, retratando uma União 

Soviética agressiva.  

Nas Américas, Cuba serviu como uma importante fonte e alvo de 

propaganda de estações negras e brancas operadas pela CIA e grupos 

de exilados cubanos.  

A Rádio Habana Cuba, por sua vez, transmitia programação original 

retransmitindo também da Rádio Moscovo e da emissora ‘A Voz do 

Vietname,’ bem como supostas confissões da tripulação do USS 
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Pueblo. [Navio norte-americano capturado pelos norte-coreanos 

em1968] 

Os romances ‘Animal Farm’ e ‘Nineteen Eighty-Four’ de George 

Orwell são livros virtuais sobre o uso da propaganda. Embora não se 

passem na União Soviética, esses livros são sobre regimes totalitários 

que constantemente corrompem a linguagem para fins políticos. Esses 

romances foram, ironicamente, usados para propaganda explícita. A 

CIA, por exemplo, encomendou secretamente uma adaptação 

cinematográfica de ‘Animal Farm’ na década de 1950, com pequenas 

alterações na história original para atender às suas próprias 

necessidades.  

Os Estados Unidos e o Iraque empregaram propaganda durante a 

Guerra do Iraque. Os Estados Unidos estabeleceram campanhas 

contra o povo americano sobre as justificativas da guerra enquanto 

usavam tácticas semelhantes para derrubar o governo de Saddam 

Hussein no Iraque. Até que ponto o governo dos EUA foi culpado de 

propaganda dirigida ao seu próprio povo é uma questão de discussão.  

O livro ‘Selling Intervention & War,’ de Jon Western, argumentava que 

o presidente Bush estava "vendendo a guerra" ao público. O 

presidente George W. Bush deu uma palestra no ‘Athena Performing 

Arts Center’ na Grécia Athena Middle and High School na terça-feira, 

24 de maio de 2005, em Rochester, NY.  

Mais ou menos na metade do evento, Bush disse: "Veja … na minha 

linha de trabalho há que continuar repetindo as coisas uma e outra vez 

para que a verdade se afunde, para projectar a propaganda".                                        

As pessoas tiveram suas reações iniciais à Guerra ao Terror, mas com 
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informações mais tendenciosas e persuasivas, o Iraque como um todo 

tem sido negativamente visado. 

O objetivo da América era remover o poder de Saddam Hussein no 

Iraque com alegações de possíveis armas de destruição em massa 

relacionadas a Osama Bin Laden. A cobertura de vídeos e fotos nos 

noticiários mostrou imagens chocantes e perturbadoras de tortura e 

outros males cometidos sob o governo iraquiano.» (Tradução) 

          Fonte original em inglês  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNS CONCEITOS DE PROPAGANDA PARA APROFUNDAR. 

“A propaganda pode ser classificada de acordo com a origem: 

Propaganda Branca é a que vem de fonte identificada; 

Propaganda Negra é a que vem de uma pretensa fonte "amiga" mas na 

verdade vem de um adversário.                                                                        

Propaganda Cinza aquela que pretende vir de uma fonte neutra, mas vem de 

um adversário.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda 

con·cei·to (latim conceptus, -a, -um, particípio passado de concipio, -ere, tomar 

juntamente, reunir, conter, absorver, receber, recolher, conceber, perceber) 

"conceito", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2021, https://dicionario.priberam.org/conceito [consultado em 24-04-2022]. 

 

DIFERENÇA LINGUÍSTICA (UNIVERSAL) ENTRE FACTO E OPINIÃO. 

fac·to |ct| (latim factum, -i, aquilo que se fez, façanha, proeza, acto) 

o·pi·ni·ão (latim opinio, -onis) Modo de ver pessoal. = IDEIA 
 
"facto", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021,  
https://dicionario.priberam.org/facto [consultado em 24-04-2022]. 

"opinião", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, 
 https://dicionario.priberam.org/opini%C3%A3o [consultado em 24-04-2022]. 

The Film Archives  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Propaganda_Branca&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Negra
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Propaganda_Cinza&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://dicionario.priberam.org/conceito
https://dicionario.priberam.org/facto
https://dicionario.priberam.org/opini%C3%A3o
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Sobre Estudo de Caso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFERÊNCIAS * ANEXOS *ATTACHMENTS * DATA VENIA 

Noam Chomsky  

Professor norte-americano 

Por Dilva Frazão  

Biblioteconomista e professora 
«Biografia de Noam Chomsky 
Noam Chomsky (1928) é professor e ativista político norte-americano. Tornou-se 

conhecido por suas críticas contra a política externa americana. É professor do 

Massachusetts Institute of Technology. Desenvolveu uma teoria que revolucionou o estudo 

da linguística. (…)» 
https://www.ebiografia.com/noam_chomsky/ 

 

 

 

 

 

O método de investigação ESTUDO DE CASO - ISEG 

Por Cristiane Drebes Pedron, Ms  
Estudo de Caso - Características • fenómeno examinado em seu contexto natural • dados 

recolhidos em múltiplas fontes • um ou poucos elementos sendo examinados •sem 

http://docplayer.com.br/26398497-O-metodo-de-investigacao-estudo-de-caso.html 

 

 

 

On Case Study 

 

Case Study (venngage.com)  

15+ Professional Case Study Examples [Design Tips + Templates] 

BY ALICE CORNER, OCT 06, 2021  

15+ Case Study Examples, Design Tips & Templates - Venngage  

BY DALESKA PEDRIQUEZ, FEB 08, 2022 
How to Create a Fishbone Diagram for Medical Diagnosis - Venngage 

https://www.ebiografia.com/noam_chomsky/
http://docplayer.com.br/26398497-O-metodo-de-investigacao-estudo-de-caso.html
https://venngage.com/blog/category/case-study/
https://venngage.com/blog/author/alice-corner/
https://venngage.com/blog/case-study-examples/
https://venngage.com/blog/author/daleska/
https://venngage.com/blog/fishbone-diagram-medical/
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«Propaganda Terms in the Media and What They Mean - Noam 

Chomsky» 

‘213 354 visualizações • 01/06/2012 •’ Source  

«The United States and the Soviet Union both used propaganda 

extensively during the Cold War. More Chomsky: 
https://www.amazon.com/s?k=noam+chomsky&i=stripbooks&camp=1789&creative=9325&linkCode

=ur2&linkId=942ec177434aa786666a6d7163422823&tag=tra0c7-20 

Both sides used film, television, and radio programming to influence their 

own citizens, each other, and Third World nations.  

The United States Information Agency operated the Voice of America as 

an official government station. Radio Free Europe and Radio Liberty, which 

were, in part, supported by the Central Intelligence Agency, provided grey 

propaganda in news and entertainment programs to Eastern Europe and the 

Soviet Union respectively.  

The Soviet Union's official government station, Radio Moscow, broadcast 

white propaganda, while Radio Peace and Freedom broadcast grey 

propaganda. Both sides also broadcast black propaganda programs in periods 

of special crises. 

 In 1948, the United Kingdom's Foreign Office created the IRD 

(Information Research Department), which took over from wartime and slightly 

post-war departments such as the Ministry of Information and dispensed 

propaganda via various media such as the BBC and publishing.  

The ideological and border dispute between the Soviet Union and 

People's Republic of China resulted in a number of cross-border operations. 

One technique developed during this period was the "backwards transmission," 

in which the radio program was recorded and played backwards over the air. 

(This was done so that messages meant to be received by the other government 

could be heard, while the average listener could not understand the content of 

the program.)  

When describing life in capitalist countries, in the US in particular, 

propaganda focused on social issues such as poverty and anti-union action by 

the government. Workers in capitalist countries were portrayed as 

REFERÊNCIAS * ANEXOS *ATTACHMENTS * DATA VENIA 

https://www.amazon.com/s?k=noam+chomsky&i=stripbooks&camp=1789&creative=9325&linkCode=ur2&linkId=942ec177434aa786666a6d7163422823&tag=tra0c7-20
https://www.amazon.com/s?k=noam+chomsky&i=stripbooks&camp=1789&creative=9325&linkCode=ur2&linkId=942ec177434aa786666a6d7163422823&tag=tra0c7-20
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"ideologically close". Propaganda claimed rich people from the US derived their 

income from weapons manufacturing, and claimed that there was substantial 

racism or neo-fascism in the US. When describing life in Communist countries, 

western propaganda sought to depict an image of a citizenry held captive by 

governments that brainwash them.  

The West also created a fear of the East, by depicting an aggressive Soviet 

Union. In the Americas, Cuba served as a major source and a target of 

propaganda from both black and white stations operated by the CIA and Cuban 

exile groups. Radio Habana Cuba, in turn, broadcast original programming, 

relayed Radio Moscow, and broadcast The Voice of Vietnam as well as alleged 

confessions from the crew of the USS Pueblo.  

George Orwell's novels Animal Farm and Nineteen Eighty-Four are virtual 

textbooks on the use of propaganda. Though not set in the Soviet Union, these 

books are about totalitarian regimes that constantly corrupt language for 

political purposes. These novels were, ironically, used for explicit propaganda. 

The CIA, for example, secretly commissioned an animated film adaptation of 

Animal Farm in the 1950s with small changes to the original story to suit its 

own needs.  

The United States and Iraq both employed propaganda during the Iraq 

War. The United States established campaigns towards the American people 

on the justifications of the war while using similar tactics to bring down Saddam 

Hussein's government in Iraq. The extent to which the US government was 

guilty of propaganda aimed at its own people is a matter of discussion.  

The book Selling Intervention & War by Jon Western argued that 

president Bush was "selling the war" to the public . President George W. Bush 

gave a talk at the Athena Performing Arts Center at Greece Athena Middle and 

High School Tuesday, May 24, 2005 in Rochester, NY. About half way through 

the event Bush said, "See in my line of work you got to keep repeating things 

over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the 

propaganda."  

People had their initial reactions to the War on Terror, but with more 

biased and persuading information, Iraq as a whole has been negatively 
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targeted. America's goal was to remove Saddam Hussein's power in Iraq with 

allegations of possible weapons of mass destruction related to Osama Bin 

Laden. Video and picture coverage in the news has shown shocking and 

disturbing images of torture and other evils being done under the Iraqi 

Government. » 

http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda 
 

 

 

 
“50 Years After North Korea Captured The USS Pueblo, The Ship Is Still On 
Display | NBC Nightly News” 
«48 238 visualizações • 29/01/2018 • It’s the only Navy ship still commissioned 

by the United States currently held captive today, and serves as a reminder of 

the ongoing tensions between the U.S. and North Korea.» 
 
 

 REFERÊNCIAS * ANEXOS *ATTACHMENTS * DATA VENIA 

«O USS Pueblo (AGER-2) é um navio de 

inteligência da classe “Banner”, da US Navy, 

que foi abordado e capturado pela Marinha 

da Coreia do Norte, em 23 de Janeiro de 

1968, no incidente que ficou conhecido pelo 

nome do navio.»  
USS Pueblo, o navio da US Navy capturado pela 

Coreia do Norte - Poder Naval - Navios de Guerra, 

Marinhas de Guerra, Aviação Naval, Indústria Naval 

e Estratégia Marítima  

NBC News   

clique no centro da imagem e ligue o som  

clique no centro da imagem e ligue o som  «Intervención de Noam Chomsky en el 
seminario 'Ucrania: Solución Negociada. 
Seguridad Compartida’ • 30/03/2022 –» 
                                                          [ESPANHA] 
“Intervención a cargo del profesor emérito del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
Noam Chomsky, durante el Seminario 
Internacional sobre Resolución de Conflictos en 
el marco del Derecho Internacional ante la 
invasión de Ucrania.”  
‘30 de marzo de 2022, Salón de Actos de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Campus Puerta de Toledo.’ 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  

http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://www.youtube.com/embed/n2tTFqRtVkA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/c8YTyfY8mgE?feature=oembed
https://www.naval.com.br/blog/2019/12/29/uss-pueblo-o-navio-da-us-navy-capturado-pela-coreia-do-norte/
https://www.naval.com.br/blog/2019/12/29/uss-pueblo-o-navio-da-us-navy-capturado-pela-coreia-do-norte/
https://www.naval.com.br/blog/2019/12/29/uss-pueblo-o-navio-da-us-navy-capturado-pela-coreia-do-norte/
https://www.naval.com.br/blog/2019/12/29/uss-pueblo-o-navio-da-us-navy-capturado-pela-coreia-do-norte/
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«"The same basic principle that the 

United States applies in the 

Western Hemisphere is the one 

that the Russians are applying vis-

a-vis #Ukraine,"                        John 

Mearsheimer, political science 

professor at the University of 

Chicago said during an exclusive 

interview with CGTN's Tian Wei. 

He added that "the U.S. does not 

believe countries around it have a 

right to have their own foreign 

policy." » 

 

#Ukraine ‘John Mearsheimer responds to 

criticism of his Ukraine theory’ 

“John Mearsheimer responde às críticas à sua teoria da Ucrânia.” | 

“O mesmo princípio básico que os Estados Unidos aplicam no Hemisfério 

Ocidental é o mesmo que os russos aplicam em relação à Ucrânia. John 

Mearsheimer, professor de ciências políticas na Universidade de Chicago, 

disse durante uma entrevista exclusiva com Tian Wei da CGTN.  Acrescentou 

que "os EUA não acreditam que os países à sua volta tenham o direito de ter 

a sua própria política externa”.» (Tradução) 

 
https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Live-CGTN-on-Live-186JX8LMSLm/index.html 

 
#UChicago 

‘Why is Ukraine the West's 

Fault? Featuring John 

Mearsheimer’ 

[Porque é que a Ucrânia é 

Falha do Ocidente?                          

com John Mearsheimer] 

25 856 711 visualizações • 

25/09/2015 • UnCommon Core: 

The Causes and Consequences 

of the Ukraine Crisis 

17/04/2022 

REFERÊNCIAS * ANEXOS *ATTACHMENTS * DATA VENIA 

clique no centro da imagem e ligue o som  

clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/74iAMskV68Y?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JrMiSQAGOS4?feature=oembed
https://www.youtube.com/hashtag/ukraine
https://www.youtube.com/hashtag/ukraine
https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Live-CGTN-on-Live-186JX8LMSLm/index.html
https://www.youtube.com/hashtag/uchicago
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“J. Mearsheimer, the R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor in 

Political Science and Co-director of the Program on International Security 

Policy at the University of Chicago, assesses the causes of the present Ukraine 

crisis, the best way to end it, and its consequences for all of the main actors. A 

key assumption is that in order to come up with the optimum plan for ending 

the crisis, it is essential to know what caused the crisis. Regarding the all-

important question of causes, the key issue is whether Russia or the West bears 

primary responsibility.” 

(Tradução) J. Mearsheimer, é um distinguido Professor em Ciência Política e 

co-director do Centro de Estudos R. Wendell Harrison, do Programa sobre 

Política de Segurança Internacional na Universidade de Chicago, avalia as 

causas da actual crise na Ucrânia, e na melhor forma de acabar com ela, e as 

suas consequências para todos os principais actores. Um pressuposto 

fundamental é que, para se chegar a um bom plano para pôr fim à crise, é 

essencial saber o que causou a crise. No que diz respeito à questão 

importantíssima das causas, a questão-chave é saber se a Rússia ou o Ocidente 

são os principais responsáveis. 

 
 

 

 

REFERÊNCIAS * ANEXOS *ATTACHMENTS * DATA VENIA 

R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor                                                     
John J. Mearsheimer                                                  
https://www.mearsheimer.com/ 

Roland Wendell Harrison (1897-1964) 
https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.HARRISON 

 
 

 

clique no centro da imagem e ligue o som  

https://www.youtube.com/embed/9TWxZpUj8V8?feature=oembed
https://www.mearsheimer.com/
https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.HARRISON
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LETRAS 

                           Mestiçagem e desmitificação                                           

                     do discurso eurocêntrico  
                                                                                  Adelto Gonçalves (*) 

 

 

      I 

 Terceiro livro do professor Sebastião Marques Cardoso, Poéticas da 

mestiçagem – textos sobre culturas literárias e crítica cultural (Curitiba, 

Editora CRV, 2014) resume a clivagem que o autor fez em seus estudos a 

respeito da literatura brasileira a partir do conhecimento de textos de 

autores oriundos de países africanos de língua oficial portuguesa, o que se 

deu, em 2009, quando, já doutor em Letras pela Universidade de São Paulo 

(USP), atuou como leitor na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau com 

bolsa oferecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação. À época, 

auxiliou na docência e na administração da Universidade Amílcar Cabral 

(UAC) e tornou-se o primeiro assessor científico daquela instituição, na 

ocasião, partilhada com a Universidade Lusófona da Guiné (ULG). Hoje, 

a UAC, pública, e a ULG, particular, não estão mais interligadas. 

 Se durante o período da graduação, do mestrado e do doutorado, 

Cardoso optou pelo estudo de personagens anônimos da literatura 

brasileira, considerando-os “figurinos” em João do Rio (1881-1921) e 

“anti-heróis”, em Oswald de Andrade (1890-1954), a partir da experiência 

africana ampliou suas reflexões críticas, estudando principalmente a obra 

do guineense Abdulai Sila (1958), autor de Eterna paixão (1994), que é 

considerado o primeiro romance de seu país. Como observa o professor 
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Benjamin Abdala Junior, da USP, no prefácio que escreveu para a obra, 

nestes estudos sobre poéticas da mestiçagem há “reflexões atuais sobre as 

bases críticas da formação de nosso imaginário nacional e também sobre 

as que se desenharam nos países africanos de língua oficial portuguesa, na 

particularidade da Guiné-Bissau”. 

 Tentar entender como se deu o processo de misturas culturais dos 

povos colonizados foi a tarefa que o pesquisador escolheu para si, valendo-

se de reflexões de estudiosos como Édouard Glissant (1928-2011), nascido 

na Martinica, departamento francês ultramarino no Caribe, que defendeu a 

teoria da crioulização, vista como uma segunda globalização, e a da 

cultura, por meio da mestiçagem, ou seja, da integração forçada (ou não) 

entre povos originários de vários lugares no mundo. E Glissant o fez em 

diálogo com as ideias de Frantz Fanon (1925-1961), médico psiquiatra e 

escritor também martinicano considerado "pai" do nacionalismo africano 

e inspirador de movimentos de libertação anticoloniais, que procurou 

analisar as consequências psicológicas da colonização, tanto para o 

colonizador quanto para o colonizado. 

     II 

 Nesse sentido, Cardoso procura trazer à luz  outros sistemas de 

representação na literatura (mistos ou de resistência) “desvalorizados” ou 

inscritos em espaços-tempos fora da arquitetura crítica do Ocidente, como 

observa, ou seja, deixados de lado por puro preconceito das elites sociais e 

econômicas que, como no caso do Brasil, carregam, muitas vezes, na facies 

suas indisfarçáveis origens genéticas, embora a classe dominante brasileira 

de hoje ainda não se mostre uma sociedade múltipla, que reúna em 

números equivalentes negros, mulatos, indígenas e brancos, ficando atrás 

daquelas de outros países sul-americanos, como Equador, Chile, Paraguai, 
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Bolívia, Peru e outros, em que os traços étnicos indígenas na população 

são mais visíveis.  

 Isso faz supor que a colonização portuguesa na América do Sul não 

tenha sido tão diferente da inglesa na América do Norte, caracterizada esta 

pela ocupação violenta do território e exclusão dos povos autóctones. Até 

porque resquícios dessa linha de atuação violenta ainda se fazem presentes 

no Brasil do século XXI, onde terras indígenas demarcadas são alvos de 

roubo de madeira, derrubada de floresta para pastagens e, ainda mais grave, 

de abertura de picadas e estabelecimento de lotes para a ocupação ilegal 

dos territórios tradicionais.   

 A partir do pensamento de Glissant, Cardoso observa, no ensaio 

“Dicionário da crioulização”, que há, atualmente, um crescente desgaste 

de culturas atávicas e a ascendência das compósitas, “seja no Brasil, seja 

nos países africanos ou em todas as partes do mundo onde o poder global 

procura incansavelmente asfixiar as culturas locais”. E que esse ambiente 

compósito resulta em “revoltas, diásporas, tensões sociais e o 

ressurgimento de outras culturas atávicas, de caráter étnico mais extremo”. 

Para o ensaísta, essa nova correlação de forças resulta também em 

experiências imprevisíveis e enriquecedoras, muitas vezes representadas 

pela voz de um escritor. 

 É o caso de Abdulai Sila, que, como concluiu o pesquisador, traz em 

sua literatura em prosa um grande fermento para a investigação do 

processo de mestiçagem sob as perspectivas da crioulização defendida por 

Glissant, tema do ensaio “Em louvor da crioulização”. Neste texto, 

Cardoso analisa o conto “Madjudho”, que consta do livro Mistida (Praia-

Mindelo, Centro Cultural Português, 2002), em que o personagem 

principal, conhecido como Comandante, mesmo tendo tido participação 

ativa na guerra da independência, tornou-se um sujeito marginal, que não 
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se beneficiou da nova ordem política estabelecida. Nesse sentido, a 

mensagem que Sila passa, como observa o estudioso, é a de que os filhos 

da pátria, que ajudaram a consolidar a classe dirigente, teriam sido mal 

recompensados e abandonados. “O que nos chama a atenção, na fabulação 

construída por Sila, é justamente a articulação do imaginário, oferecido 

pela oralidade da língua crioula, e a cultura da escrita”, acrescenta Cardoso. 

     III 

 Neste conto, o pesquisador observa que, apesar de escrito em Língua 

Portuguesa, a projeção de imagens vem do crioulo da Guiné-Bissau, que 

promove um “encontro de etnias que numa língua étnica ou na língua do 

colonizador não poderia ter espaço”. E, por meio da escrita em português, 

é do crioulo que Sila garimpa as imagens que, “por serem crioulas, ou seja, 

mestiças e imprevisíveis, sempre comunicam, na generalidade, algo muito 

específico de cada etnia”, acrescenta.  

 É de se observar que o crioulo é uma língua corrente na Guiné-Bissau 

e na Casamansa, território pertencente ao Senegal, habitado 

majoritariamente pela etnia diola, que, há 40 anos pelo menos, luta, por 

meio de uma guerra civil, por sua independência e filiação à Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). E que no século XV e início do 

século XVI, os escravos que viviam em Lisboa, Algarve e Alentejo 

provinham dessa região.  

 Por aqui se vê que as ligações entre os povos de ascendência 

portuguesa com os daquela região vêm de longe. A ponto de, hoje, o 

Português constituir língua do ensino obrigatório e do Estado na Guiné-

Bissau, embora pequena parcela da população o tenha como língua 

materna, pois a maioria se expressa mesmo em crioulo, tendo ainda uma 

grande parcela da população que não sabe se expressar na língua dos pais, 

muitas vezes portadores de outras línguas étnicas. 
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 Nesse sentido, o livro de Cardoso constitui uma inestimável 

contribuição não só para o conhecimento da cultura de povos-irmãos, cujo 

DNA também pode ser encontrado em muitos brasileiros, como para 

desmitificar o discurso eurocêntrico imposto aos povos coloniais. E, 

principalmente, subsidiar e incentivar jovens pesquisadores a procurar 

novas abordagens da questão cultural e social no âmbito das comunidades 

de Língua Portuguesa.    

     IV 

 Nascido em Mirandópolis-SP, Sebastião Marques Cardoso (1974) 

graduou-se em Letras, em 1996, e fez mestrado em Teoria Literária e 

Literatura Comparada, em 1999, pela Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (UNESP). Doutorou-se em Teoria e História Literária 

pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 2007, e 

concluiu pós-doutorado em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 

pela USP, em 2014. É autor também dos livros Oswald de Andrade: anti-

heroísmo, literatura e crítica (2010), e João do Rio: espaço, técnica e 

imaginação literária (2011), publicados pela Editora CRV, de Curitiba. 

 Trabalha, hoje, como professor adjunto em Teoria da Literatura do 

Departamento de Letras Estrangeiras e como pesquisador permanente do 

Programa de Pós-Graduação em Letras, mestrado e doutorado, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). É presidente e 

sócio-fundador da Podes – Associação de estudos pós-coloniais e 

decoloniais no ensino, na cultura e nas literaturas Sul-Sul/UERN.  

 É fundador e líder do Grupo de Pesquisa em Literaturas de Língua 

Portuguesa (GPORT), certificado pela UERN. Junto ao grupo de pesquisa, 

à iniciação científica, à graduação e à pós-graduação, coordena projetos de 

pesquisa em cultura e representação nas literaturas pós-coloniais de Língua 

Portuguesa. 
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Poéticas da mestiçagem - textos sobre culturas literárias e crítica cultural, de Sebastião 

Marques Cardoso. Curitiba: Editora CRV, 144 páginas, R$ 48,05, 2014. Site: 

www.editoracrv.com.br 

E-mail: sac@editoracrv.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(*) Adelto Gonçalves, jornalista, mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e 

Hispano-americana e doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de 

São Paulo (USP), é autor de Gonzaga, um poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 

1999), Barcelona brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; Publisher Brasil, 2002), Bocage – 

o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho, 2003; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – 

Imesp, 2021), Tomás Antônio Gonzaga (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. E-mail: 

marilizadelto@uol.com.br 

Sebastião Marques Cardoso,                     

professor, crítico literário e escritor:             

autor de estudos fundamentais sobre as 

literaturas brasileira e africana                               

de língua portuguesa. 

Foto: uern.academia.edu 

 

  

  

Abdulai Sila:                                                     
autor do primeiro romance                                  

da Guiné-Bissau  

 Foto: goodreads.com 

 

http://www.editoracrv.com.br/
mailto:sac@editoracrv.com.br
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Suscitado pelo epíteto contido na Wikipedia referido em epigrafe, a 

expressão do contraditório impunha-se por uma questão de fundo de 

justiça perante factos históricos não tidos em conta por quem assim 

apelidou Frantz Fanon, que provavelmente nunca teve essa intenção. 

Aliás, achega também sugerida pelo distinto Professor Adelto Goncalves, 

autor e colega no VuJonga cadernos literários, que manifestasse esse 

parecer a quem de direito (à Wikipedia).  

Adelto Gonçalves é o académico lusófono, que conhecemos, mais 

destacado na divulgação das literaturas em português nas diversas 

variantes euro-ibéricas, sul-americana, africana, asiática e oceânica, num 

contexto CPLP. E, nesse âmbito a nosso modesto ver, Adelto Gonçalves 

por demais merecedor do reconhecimento através de um Prémio 

Camões. Um dia será … para dizermos ¡Enhorabuena! 
   
 
Por outro lado, seria de espantar que certos meios académicos tanto 

brasileiros como portugueses 'desconhecessem' a história do proto-                   

-nacionalismo ao nacionalismo africano sub-sahariano que teria tido 

Uma Questão De Fundo  
por João Craveirinha 

‘PAI’ DO NACIONALISMO AFRICANO 

OU ‘PAIS’? (PARTE 1) 
Achega à denominação de ‘Frantz Fanon Pai do 

Nacionalismo Africano’ na Wikipédia Enciclopédia 

Livre Online …  plus a importância da Conferência de 

Bandung (18 e 24 de abril de 1955)1 – início do 

conceito de Pós-Colonial … 
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renovado impulso na 2ª Grande Guerra Mundial protagonizado pela 

vanguarda de pensadores e activistas africanos icónicos tais como:  

– o queniano Jomo Kennyata (1894-1978), de 1929 a 1946 estudou e 

circulou pela Europa, tendo como base Londres. A insurgência do 

grupo ‘Mau-Mau’ (1952-1960) coloca-o no epicentro político assim 

como a Harry Thuku (1895-1970), outra figura nacionalista africana.   
 
Mais a sul, Albert Luthuli (1898-1967) Prémio Nobel da Paz 1960, na 

era do apartheid bóer sul-africano da ZAR (Zuid-Afrikaansche 

Republiek); o nigeriano Nnamdi Azikiwe (1904-1996); Léopold 

Senghor (1906-2001) do Senegal; o ganês Kwame Nkrumah (1909-

1972); Walter Sisulu (1912-2003) da ZAR (República da África do Sul); 

Ben Bella (1916-2012) da Argélia segunda colónia europeia pioneira 

na luta armada anticolonialista pela independência em África. No caso, 

contra o colonialismo francês (1954-1962). A primeira, de outras 

características terá sido o Quénia na África Oriental. Note-se que a 

Argélia foi o primeiro país a apoiar a luta armada das colónias 

portuguesas em África com treino militar e armamento (caso de 

Moçambique), além de grupos anti-apartheid sul-africanos da ZAR. 

Ainda da era do apartheid bóer da ZAR temos Nelson Mandela (1918-

2013) e ainda Peter Abrahams (1919-2017) no despertar das 

consciências contra o racismo colonial, além de Robert Sobukwe 

(1924-1978), e de Dennis Brutus (1924-2009) nascido na então cidade 

de Salisbury na Rodésia do Sul anglo-saxónica, hoje Harare e 

Zimbabwe respectivamente.  

E a partir da década de 1920 teríamos Julius Nyerere (1922-1999) de 

Tanganhica (mais tarde Tanzania) – que teve tempo para traduzir 
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parte da obra teatral de Shakespeare para Swahili pela universalidade 

dos temas; Joseph Ki-Zerbo (1922-2006) do ex Alto-Volta hoje 

Burquina Fasso. Sekou Touré (1922-1984) da Guiné-                                                     

-Conacri que desafiou a França colonial do general Charles de Gaulle; 

O senegalês Anta Diop (1923-1986) – 
‘Antropólogo, historiador, especialista em física nuclear e apaixonado por 

linguística, o senegalês Cheikh Anta Diop teve um papel fulcral na escrita da 

História de África, livre dos preconceitos racistas.;’  
Cheikh Anta Diop e a História de África sem preconceitos | História de África - Raízes Africanas | DW | 23.03.2018 

Na África Central, Milton Obote (1924-2005) do Uganda, e ... o mártir 

Patrice Lumumba (1925-1961) do Congo ‘Kinshassa’, etc.  

Todos os supracitados, se enquadrariam como pioneiros e 

continuadores do pan-africanismo pela actividade política pioneira no 

continente africano e pela literatura, comunicação, ciência e cultura.  

Por outro lado, as influências pioneiras do jamaicano Marcus Garvey 

(1887-1940) ... muitíssimo anterior a Franz Fanon (1925-1961), foram 

muito mais marcantes a nível de certa intelectualidade africana 

emergente em algumas colónias britânicas em África.  

O pensador e psiquiatra antilhano Frantz Fanon, a partir da França em 

guerra colonial na Argélia (1954-1962) e pela amizade ao casal Jean 

Paul-Sartre (1905-1980) e Simone de Beauvoir (1908-1986) teria mais 

notoriedade pelos testemunhos e tomada de maior consciência 

política, mas nunca num contexto africano sub-sahariano, de per si. 

Nem podia, por mais mérito que tivesse e teve num contexto 

anticolonialista embrionário, porém, exclusivo aos africanos sub-                        

-saharianos pela própria idiossincrasia da identidade genético-cultural 

em relação à experiência de Fanon com os norte-africanos mais pan-    

https://www.dw.com/pt-002/cheikh-anta-diop-e-a-hist%C3%B3ria-de-%C3%A1frica-sem-preconceitos/a-42767658
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-arabistas. Aliás, dualidade afro-árabe que ‘incomodaria’ o carismático 

líder egípcio Gamal Abdel Nasser (1918-1970), no sentido do que 

seriam primeiro: africanos ou árabes?  

E ademais o antilhano Frantz Fanon ‘Visto’ por quem … como o "pai"  

do nacionalismo africano’?  

Pois, Fanon, ainda que mereça todo nosso respeito póstumo, e por 

mais mérito que possa ter tido na denúncia de um colonialismo 

patológico ocidental, em África, nunca poderia ser "pai do 

nacionalismo africano."  

A sua experiência seria mais a nível de uma colónia francesa, árabe, 

do Magreb norte-africano. Ademais era antilhano, caribenho, debaixo 

da tutela francesa e de cultura francesa mestiça-crioula. 

Infere-se nesse contexto, que mais uma vez por distracção ou por 

outra razão, quem sabe de menorização intelectual do africano sub-                   

-sahariano, quiçá tido por incapaz de expressão de suas próprias ideias 

de mobilização político-literárias. 
 
Por outro lado, anteriormente a Fanon, Aimé Césaire (1913-2008) da 

Martinica e Senghor do Senegal (1906-2001) dariam o seu contributo 

no despertar de consciências de identidade – Césaire mais a nível de 

uma corrente reivindicativa de 'negritude' cultural caribenha herdeira 

das raízes do 'Black Atlantic' que o sociólogo britânico Paul Gilroy 

(1956) escalpelizou do tráfico de escravos africanos além Oceano 

Atlântico, e noutro extremo Léopold Senghor num contexto muito 

mais de colonizado africano e reduzido a uma condição de 

subserviência, ainda que de colonização francófona, comum. Mesmo 

nas colónias francesas em África, o funcionário francês, antilhano 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
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afrodescendente sentia-se acima a nível ‘civilizacional’ do nativo 

africano. Situação paralela encontrámos em relação ao funcionário 

cabo-verdiano nas outras colónias africanas portuguesas, em 

particular na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. 

No entanto, no caso da expressão literária da ‘negritude’ de Césaire e 

Senghor, estaríamos perante duas correntes de ‘negritudes’ culturais 

que tiveram repercussão como valorizadoras de uma raiz africana 

transoceânica diluída e a outra de nativismo cultural africano. 

Contudo, a escolher pelo vanguardismo pioneiro da sua obra literária 

de consciencialização mais abrangente, o nigeriano Nnamdi Azikiwe 

seria o ‘Pai do Nacionalismo Africano.’ Aliás, Nigéria, país rico em 

figuras de proa da intelectualidade africana sub-sahariana, de entre os 

quais também se perfilam – Chinua Achebe (1930-2013) romancista, 

poeta e diplomata regional, e Wole Soyinka (1934) poeta e académico 

– único Prémio Nobel de Literatura (1986) afro-africano do continente 

da África. (Continua) 
                         Lista completa dos laureados com o Prémio Nobel da Literatura 

                    Lista completa dos laureados com o Prémio Nobel da Literatura (dn.pt) 

 

Na próxima edição de Junho 2022 (Mês da independência de Moçambique em 
25/06/1975) daremos continuidade a esta temática – O paradigma 
nacionalista africano nas colónias portuguesas africanas e a Conferência de 
Bandung de 1955 na Indonésia sobe a égide de Sukarno (1901-1970). 

 

 

 

 

https://www.dn.pt/lusa/lista-completa-dos-laureados-com-o-premio-nobel-da-literatura-8822091.html
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Frantz Fannon / ‘Biografia’ 

“Visto como o "pai" do nacionalismo africano,[9] suas obras foram inspiradas em mais de 

quatro décadas de movimentos de libertação anticoloniais. Analisou as 

consequências psicológicas da colonização, tanto para o colonizador quanto para o 

colonizado, e o processo de descolonização, considerando seus 

aspectos sociológicos, filosóficos e psiquiátricos.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azikiwe meets 

Nkrumah 
https://newafrikan77.wor
dpress.com/2015/03/19/t
he-5-postulatesprinciples-
of-a-new-afrika-by-chief-
nnamdi-azikiwe/ 
 

‘NNAMDI AZIKIWE:  A 

TRUE NATIONAL HERO’ 

https://guardian.ng/life/n

namdi-azikiwe-a-true-

national-hero/ 

 

 Photo credits    
 

1. Conferência de Bandung 
Conferência de Bandung - História - InfoEscola  
  

Mau-Mau uprising: Bloody history of Kenya conflict                              
7 April 2011  
Mau Mau uprising: Bloody history of Kenya conflict - BBC News  

Jomo Kenyatta 
Jomo Kenyatta | president of Kenya | Britannica  

‘Harry Thuku (1895-1970) 

foi um político queniano,                     
um dos pioneiros no 
desenvolvimento do 

nacionalismo africano moderno 
no Quênia.  (…) Opondo-se ao 

movimento Mau Mau, mais 
tarde se aposentou para a 

cafeicultura.’ 
https://www.nyongesasande.co
m/harry-thuku/ 
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  Referências de arquivo do VuJonga magazine.com em livro 

RESPECTFULLY DEDICATED TO 

THE HEROES AND HEROINES OF 

RENASCENT AFRICA 
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NNAMDI AZIKIWE 1926 
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Wikipedia:  
‘Eu sei tudo!’ 
 
Google:  
‘Eu tenho tudo!’ 
 
Facebook:                                               
‘Eu conheço todo mundo!’ 
 
Internet:                                            
‘Sem mim, todos vocês são nada!’ 
 
Eletricidade:                                  
‘Continuem falando … vadias! ‘  

(Charge de autorias desconhecidas apesar de 
pesquisa feita às várias versões linguísticas. Sugere, 
porém, das várias versões ‘virais’ a charge ser de 
origem norte-americana)  

Recebido por  
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JOSÉ Craveirinha CENTENÁRIO NATALÍCIO 1922- 2022 

https://rl.art.br/arquivos/7071255.pdf 

 

https://rl.art.br/arquivos/7071255.pdf
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Visitas 

 
Acessos 

 
Tráfego 

280 682 6 MB 

 

         País      Visitas                   %   

 United States 109 38.9 

 Canada 19 6.8 

 Brazil 17 6.1 

 Germany 16 5.7 

 Portugal 16 5.7 

 Russian 

Federation 
15 5.4 

 China 11 3.9 

 Desconhecido 7 2.5 

 Lithuania 6 2.1 

 Honduras 6 2.1 

 United Kingdom 6 2.1 

 France 6 2.1 

Estatísticas | Abril de 2022 | edição nº 50 
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 Sweden 5 1.8 

 Ireland 3 1.1 

 India 3 1.1 

 Australia 3 1.1 

 Mozambique 3 1.1 

 Norway 3 1.1 

 Romania 3 1.1 

 Singapore 3 1.1 

 Spain 2 0.7 

 Japan 2 0.7 

 Vietnam 2 0.7 

 Netherlands 2 0.7 

 South Africa 1 0.4 

 Switzerland 1 0.4 

     País Visitas % 
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 Ukraine 1 0.4 

 Turkey 1 0.4 

 Bulgaria 1 0.4 

 Seychelles 1 0.4 

 Czech Republic 1 0.4 

 Estonia 1 0.4 

 Mexico 1 0.4 

 Morocco 1 0.4 

 Greece 1 0.4 

 Finland 1 0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    País Visitas % 
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Magazine Digital de Artes e Letras 

VuJonga | revista digital ilustrada e actualizada                                            

made in CPLP fundada por: 
Silvya Gallanni (POETISA)  

Myriam Jubilot de Carvalho (POETISA) 

João Craveirinha: doutorado investigador académico no                                                              

CLEPUL | Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias                          

e Membro do African Diaspora Consortium dos EUA                                                                   

— alias John Kraveirinya (member of ADC - USA) 

Team — African Diaspora Consortium adcexchange.org 
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VuJonga magazine 

 

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. 

https://clepul.eu/Area/View/22?languageId=1
https://www.adcexchange.org/team
https://vujongamagazine.com/ebooks.php

