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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. 

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, privilegiando a Etimologia 

anterior. No entanto, a autora ou autor de cada colaboração é livre de seguir ou não o A.O. 1990. 
 

     ÍNDICE / INDEX:  

       Edição nº 57 

      – Novembro 2022  

      – 46 páginas. 
  

 Acesso MULTIMÉDIA ao 

VuJONGAmagazine.com                       

por conexão internet no 

Telemóvel / Celular; 

WhatsApp; Facebook; 

Twitter; YouTube;  

Instagram; TikTok-Douyin;  

Laptop; Computer, etc…                                                        

– BASTA CLICAR                                    

nas Ligações OU                                                         

no meio das imagens com 

círculo para VER e Ouvir 

VÍDEOs On Air – 

CAPA: títulos.   

p.2: Ficha técnica. 

p.3: Índice. 

p.5: Prof. João Craveirinha, Jr. – Editorial – TEMAS de ESTUDO – origem 

de ismos e contaminações. 

p.6: Plekhanov e Social-Democracia. 

p.7: Vídeos: da Revolução industrial inglesa à Revolução francesa –  

p.8: Plekhanov - Anexos para Estudo e Vídeos:  

p.10: Temas de Estudo: Dogma; Bandera; Nepote. 

p.12: Ditadores tem seus Bardos – D’Annunzio a Mussolini. 

p.15: Vídeos: Mussolini do anti-clericalismo a ‘Dio; Patria; Famiglia. 

p.16: Exemplos de Propaganda Fascista para estudo sociológico. 

p.18: Síntese – Fórmula de Fanatismo DÉJÀ VU. 

p.19: Fact is not Opinion – Facto não é Opinião. 

p.20: BRASIL 15/11/1889 – República dos coronéis ou independência real? 

p.21: Psicóloga Fanisse Craveirinha – Desafios da Psicoterapia – 

Dependências … Digitais ‘Fake Realities.’ Anexos com vídeos. 

p.24: Vídeos HPi (APi); Você sabe o que é? 

p.25: EFEMÉRIDE 102 aniversários – 1920/11/23 do 1º Craveirinha e João. 

p.26: Prof. Adelto Gonçalves - Resenha ‘Amor e Morte em Tempos de 

Chumbo’ do autor Nelson Urt. (Anexos e vídeos). 

p.34: Poetisa Silvya Gallanni – crônica ‘Reciclando a Vida.’ 

p.36: Provérbio suaíli – 2 Elefantes em Luta …  

p.37: CineClube e TV – Séries Ucranianas. 

p.38: Cinema Português e Britânico.  

p.39: Séries de TV – Prof. Merlí (Catalunha); ‘Engrenages’ (França). 

p.40: Interview with Prof. Kassie Freeman (ADC-USA) 
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      pelo Prof. DR. João Craveirinha, Jr. (Ph.D.) 
Ciências da Cultura e Comunicação – Professor pesquisador; Pintor - 
   alias DR. John Kraveirinya (ADC-US). 
 

: NO ÂMBITO DE UMA SOCIOLOGIA POLÍTICA, OU EM 

DEFINIÇÃO DE CONCEITOS CULTURAIS , QUE IDEOLOGIA 

SEGUIRÁ QUEM REAFIRMAR ESTA FRASE ‘ANTI-CAPITALISTA’ 

EM EPÍGRAFE? (INFERE-SE NUM ‘COMUNISMO PRIMITIVO?') 

TEMAS DE ESTUDO NESTA EDIÇÃO Nº 57:  

Origens de  ismos ideológicos ocidentais – pontos de 

contaminação: 

da Revolução Industrial Inglesa à Revolução Francesa versus 

Capitalismo Primitivo; Colonialismo; Sindicalismo; Anarquismo; 

Socialismo Democrático e Social-Democracia; Comunismo; 

Populismo; Corporativismo; Fascismo e Nazismo; Sufragismo; 

Feminismo; Cooperativismo; Liberalismo Laiser-Faire; 

Monopolismo e Bancocracia. 

Acção Psicológica na Propaganda Política –  

Técnicas de Persuasão ou Manipulação Colectiva. 
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MATÉRIAS PARA ESTUDO: CASE STUDIES | PARADIGMAS | DATA VENIA 
 

 

 

   Filósofo eslavo Plekhanov (1856-1918) 

‘Pai’ da Social-Democracia de Ruptura com outros ismos 

ideológicos e extremos conducentes a ditaduras?  

   Terá Recusado o ‘Centralismo Democrático’ 

monopartidário (comunista) de igual modo a um fascismo 

embrionário iniciado em Itália na  década de 1910.      

   Pioneiro na análise do marxismo contrapondo a um 

Socialismo Democrático base da Social-Democracia 

europeia. Foi perseguido  político da monarquia russa ao  

início da república bolchevique de 1917.  

   Autor de obras literárias de  estudo. 

«(…) Plekhanov  foi um dos fundadores do 

movimento social-democrata na Rússia (…) 

[em 1883 com Pavel Axelrod ] [Tradução] 

«(…) ‘He was a founder of the  

social-democratic movement in Russia’(…)»                                                                 
FONTE / SOURCE: Georgi Plekhanov - Wikipédia (wikipedia.org) 

A imagem Esta Fotografia de 

Autor Desconhecido está 

licenciada ao abrigo da CC BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
file:///C:/wiki/Social_democracy
file:///C:/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Plekhanov
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Georgi_Plekhanov
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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QUESTÃO: REVOLTAS POPULARES MODERNAS E EXTREMAS  … SERÃO                                                        

RESULTADOS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL INGLESA (1760-1850) E …                     

DA REVOLUÇÃO FRANCESA (1789-1799)? 
  

«"Simon Schama explores the enduring 
and powerful legacy of the Romantics on 
our modern world. Popular revolt. Our 
obsession with the self. Modern 
nationalism.  
These very contemporary ideas were 

actually the creation of the Romantics, a 

generation of writers and artists living 

and working over 200 years ago.  

In this series, Simon Schama reveals 

how these ideas, forged during a 

century-long revolution in art and 

culture, still impact our lives today. (…), 

Simon explores the artists who created 

the secular icons of our democratic 

world. (…) Simon tells the story of how 

the romantics, fuelled by the failures of 

the French Revolution and horrors of the 

industrial revolution, retreated from the 

tragic uproar of public life to take a 

journey into their own minds. (...)"» 

«"Simon Schama explora o legado duradouro 

e poderoso dos Românticos no nosso mundo 

moderno. Revolta popular. A nossa obsessão 

com o "eu". O nacionalismo moderno.  

Estas ideias muito contemporâneas foram na 

realidade a criação dos Românticos, uma 

geração de escritores e artistas que viveram e 

trabalharam há mais de 200 anos.  

Nesta série, Simon Schama revela como estas 

ideias, forjadas durante uma revolução de um 

século na arte e na cultura, ainda hoje têm 

impacto nas nossas vidas. (…),Simon explora 

os artistas que criaram os ícones seculares do 

nosso mundo democrático. (…)   

Simon conta a história de como os 

românticos, alimentados pelos fracassos da 

Revolução Francesa e pelos horrores da 

revolução industrial, se retiraram do tumulto 

trágico da vida pública para fazer uma viagem 

às suas próprias mentes. (…) ".» Data Venia 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - 
www.DeepL.com/Translator 
 

Simon Schama chama de período 

de … ‘OS ROMÂNTICOS E NÓS’ 

BBC Select  | 30/03/2021 

Dazzler | 15/10/2021  

  

 

DIRECTO 

https://www.youtube.com/embed/EDrBIU7HpkE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/46FK4bLT9GU?feature=oembed
http://www.deepl.com/Translator
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ANEXOS AO EDITORIAL / ATTACHMENTS 1 / LINKS DIGITAIS | RESENHAS | REVIEWS 
 
 

Consulte as Referências e confira o contraditório com outras fontes credíveis, e 
aprofunde seus conhecimentos para além dos conceitos tidos por finais numa era 
de Fake News. Faça Fact Checking. O que é fact-checking e por que é importante? | Co-informar (coinform.eu) 

Georgi Valentinovich Plekhanov um caso de estudo. 

(n. Rússia: 29 Novembro 1856 – f. Finlândia: 17 Maio 1918) 

Da Wikipédia, a enciclopédia livre  

[TRADUÇÃO com Data Venia da transcrição original em inglês] 

«Georgi Valentinovich Plekhanov (/plɪ יkיnəf/; Russo: Гео́ргий Валенти́нович 

Плеца́нов, IPA: [ɡjɪˈorɡjɪj vəljɪnˈtjinəvjɪtɕ pljɪˈxanəf] ( ouça); [grego] 11 de dezembro de 1856 

- 30 de maio de 1918 (…) 

Ele foi um dos fundadores do movimento social-democrata na Rússia (…). Enfrentando 

perseguições políticas, Plekhanov emigrou para a Suíça em 1880, onde continuou em sua 

atividade política tentando derrubar o regime czarista na Rússia. Plekhanov é conhecido 

como o "pai do marxismo russo".» (…)  

Nascido de uma família tártaro nobre de proprietários de servos e funcionários menores do 

governo, Plekhanov cresceu a rejeitar a sua classe social. (…) Embora tenha apoiado a 

facção bolchevique no 2º Congresso do Partido Trabalhista Social Democrata Russo em 

1903, Plekhanov logo rejeitou a ideia de centralismo democrático, e tornou-se um dos 

principais antagonistas de Vladimir Lenin e Leon Trotsky em 1905, em São Petersburgo. (…) 

Plekhanov foi um oponente do estado bolchevique que chegou ao poder no outono de 1917. 

Ele morreu no ano seguinte de tuberculose na Finlândia. (…) » 

From Wikipedia, the free encyclopedia (DATA VENIA) 

Georgi Valentinovich Plekhanov (/plɪˈkɑːnəf/; Russian: Гео́ргий Валенти́нович 

Плеха́нов, IPA: [ɡʲɪˈorɡʲɪj vəlʲɪnˈtʲinəvʲɪtɕ plʲɪˈxanəf] ( listen); 11 December [O.S. 29 

November] 1856 – 30 May 1918) was a Russian revolutionary, philosopher 

and Marxist theoretician. He was a founder of the social-democratic movement 

in Russia and was one of the first Russians to identify himself as "Marxist". Facing political 

persecution, Plekhanov emigrated to Switzerland in 1880, where he continued in his political 

activity attempting to overthrow the Tsarist regime in Russia. Plekhanov is known as the 

"father of Russian Marxism".  

DATA VENIA |  https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Plekhanov 

Gueorgui Plekhanov | https://www.wikiwand.com/pt/Gueorgui_Plekhanov 

MATÉRIA PARA ESTUDO | CASE STUDIES | REFERÊNCIAS | DATA VENIA 
 

 

 

https://coinform.eu/what-is-fact-checking-and-why-is-it-important/
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Russian
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Ru-Georgi_Plekhanov-JermyRei.ogg
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Style_and_New_Style_dates
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar
https://en.wikipedia.org/wiki/Tatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobility
https://en.wikipedia.org/wiki/Serf
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolshevik
https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_Congress_of_the_Russian_Social_Democratic_Labour_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_centralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Petersburg_Soviet
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Russian
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Ru-Georgi_Plekhanov-JermyRei.ogg
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Style_and_New_Style_dates
https://en.wikipedia.org/wiki/Marxist
https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretician_(Marxism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Plekhanov
https://www.wikiwand.com/pt/Gueorgui_Plekhanov
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ru-Georgi_Plekhanov-JermyRei.ogg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ru-Georgi_Plekhanov-JermyRei.ogg
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goodreads |“We know today that there is 

no such thing as absolute truth, that 

everything is relative, that everything is 

dependent on the conditions of time and 

place; but precisely for that reason, we 

should be very cautious in judging the 

“ignorance” of various historical periods. 

Their ignorance, to the extent that it is 

manifested in their characteristic social 

movements, aspirations and ideals, is also 

relative.” ― Georgi Plekhanov, QUOTES. 

The Materialist Conception of History  

TRADUÇÃO | "Sabemos hoje que não 

existe verdade absoluta, que tudo é 

relativo, que tudo depende das condições 

de tempo e lugar; mas, precisamente por 

essa razão, devemos ser muito cautelosos 

ao julgar a "ignorância" de vários períodos 

históricos. Sua ignorância, na medida em 

que se manifesta em seus movimentos 

sociais, aspirações e ideais característicos, 

também é relativa.  

― Georgi Plekhanov, CITAÇÕES. 

A Concepção Materialista da História  

The Role of the Individual https://www.goodreads.com/book/show/1866312.The_Role_of_the_Individual_in_History 
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 Revolução Industrial Inglesa e Francesa 

         Juliana Bezerra 
                 Professora de História 

 

 

 

 

 

Official Trailer | Amazon Studios 

 

Ingresso.com   

Legendado em português 10/09/2019 

Revolução Francesa: o 

que foi, fases, causas e 

consequências - Toda 

Matéria 

(todamateria.com.br) 

ANEXOS AO EDITORIAL / ATTACHMENTS 2 / LINKS DIGITAIS 

 

Anselmo Mancini  | 25/03/2020 

‘Trecho do filme que mostra o Rei 

Luis XVI sendo levado à  Guilhotina’ 

‘GUILHOTINA - O ATERRORIZANTE 

INSTRUMENTO DA REVOLUÇÃO’ 

‘FRANCESA 

Segredos da Humanidade  

DIRECTO 

LIBERALISMO 
Liberalismo - Toda Matéria (todamateria.com.br)  

https://www.youtube.com/embed/nKZRkyB0JgY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/DyFlFDgx3jo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1h0bpWVDvy0?feature=oembed
https://www.goodreads.com/work/quotes/6663289
https://www.goodreads.com/work/quotes/6663289
https://www.goodreads.com/book/show/1866312.The_Role_of_the_Individual_in_History
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-francesa/
https://www.todamateria.com.br/liberalismo/
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DITADORES TÊM       
SEUS BARDOS 1 

 

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-SA 

Pastori D’ Abruzzo 

Settembre. Andiamo è tempo di migrare.  

Ora in terra d’Abruzzo i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare, 

vanno verso l’Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti. 

Han bevuto profondamente ai fonti alpestri 

ché sapor d’acqua natia 

rimanga nei cuori esuli a conforto, 

che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d’avellano. 

E vanno pel tratturo antico al piano 

quasi per un erbal fiume silente, 

su le vestigia degli antichi padri. 

Oh voce di colui che primamente 

conobbe il tremolar della marina! 

Ora lungh’esso il litoral 

cammina la greggia. 

Senza mutamento è l’aria 

e il sole imbionda sì la viva lana 

che quasi dalla sabbia non divaria. 

Isciacquìo, calpestìo, dolci rumori, 

ah perché non son io coi miei pastori? 

La Transumanza dei Pastori d'Abruzzo 

slowParks | 22/09/2013 DIRECTO 

https://www.youtube.com/embed/9ir47XytUjc?feature=oembed
https://abruzzopoesie.blogspot.com/2016/08/pastori-dabruzzo-di-gabriele-dannunzio.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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FONTE Original em italiano 

Poesia Pastori d'Abruzzo di Gabriele 

D'Annunzio (poesieracconti.it)  
 

TRADUÇÃO do poema bucólico de Gabriele d’Annunzio 

Pastori D’ Abruzzo 

Setembro. Vamos lá, é hora de migrar. 

Agora, na terra de Abruzzo, meus pastores 

deixam os estazzi e vão em direção ao mar, 

eles vão em direção ao Adriático 

selvagem que é verde como os pastos das montanhas. 

Eles bebiam profundamente das fontes alpinas 

para que o sabor da água 

nativa permanecesse nos corações exilados em busca 

de conforto, 

o que por muito tempo ilude sua sede no caminho. 

Renovado tem vara de avellano. 

E eles vão pel tratturo antico para a planície 

quase para um rio silencioso erbal, 

sobre os vestígios dos antigos pais. 

Oh voz daquele que primeiro 

conheceu o tremor da marinha! 

Agora, ao longo dela, a costa 

caminha o rebanho. 

Sem mudança é o ar 

e o sol, de modo que a lã viva 

que quase não desaparece da areia. 

Rubor, pisoteio, barulhos doces, 

ah por que não estou com meus pastores?  

     
  Gabriele D'Annunzio                                          

(1863 - 1938) 
è stato uno scrittore italiano,                      

simbolo del movimento 

 del decadentismo,  

ma anche un politico oltre a militare 

ed eroe di guerra. La figura 

di D'Annunzio, che ha suscitato per 

anni l'amore e l'odio della critica e 

dell'opinione pubblica, influenzò 

infatti in maniera significativa sia la 

letteratura che la politica degli anni 

successivi. D'Annunzio viene anche 

ricordato come il Vate d'Italia. 

Proprio per questi motivi oltre alle 

sue poesie si ricordano anche 

molti aforismi di Gabriele 

D'Annunzio.  

 

 

https://poesieracconti.it/poesie/a/gabriele-dannunzio/pastori-dabruzzo
https://poesieracconti.it/poesie/a/gabriele-dannunzio/pastori-dabruzzo
https://www.poesieracconti.it/poesie-autore/gabriele-dannunzio
https://www.poesieracconti.it/aforismi-autore/gabriele-dannunzio
https://www.poesieracconti.it/aforismi-autore/gabriele-dannunzio
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Benito Mussolini ( 1883-1945) poderia ter tido no bardo italiano Gabriele 

d’Annunzio (1863-1938) da região campestre de Pescara – inspiração para a sua 

retórica populista adaptando a poética bucolista da pastorícia de D’Annunzio 

para uma imagem de modernização do lavrador rural mecanizado e de trator. 

Na mobilização e agitação política fascista apontava-se para um modelo 

industrializado como símbolo de modernidade na altura – década de 1920-30, 

entre as duas grandes guerras mundiais. A aura do mito de ‘herói militar’ de 

D’Annunzio por contaminação seria também ‘apropriada’ por Mussolini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Tribuna illustrata (anni '30) http://www.centrorsi.it/notizie/Emeroteca-Digitale/La-Tribuna-illustrata-anni-30.html 

 

 

http://www.centrorsi.it/notizie/Emeroteca-Digitale/La-Tribuna-illustrata-anni-30.html
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    Segundo fontes credíveis consultadas, Benito Mussolini no seu percurso 

anterior de militante socialista foi editor-chefe (1912) do AVANTI jornal do 

primeiro Partido Socialista Italiano (PSI:1892-2007). Mas, devido a posições 

militaristas posteriores, seria expulso do partido socialista italiano em 1915.   

    Contudo, o mesmo Mussolini teria se aproveitado do processo em marcha do 

movimento antagónico dissidente à corrente socialista mais marxista ortodoxa 

(que originaria o Partido Comunista da Itália (1921), e noutro extremo se 

aproveitaria do slogan – ‘Dio, Patria, Famiglia’ (1919) para galvanizar multidões 

(ainda que anti-clerical na sua juventude de aluno salesiano) e de recortes do 

movimento ottocentista do Risorgimento patriótico de Giuseppe Mazzini (1805-

1872). A propaganda fascista italiana cunhada por Mussolini vai assim 

construindo a aura do homem novo do povo, através da sua própria imagem na 

propaganda como campeão desportista; motoqueiro; no automobilista; hipismo 

(saltos); piloto de aviação. O mito do super-homem também militarista do Soldato 

della Nuova Italia para vingar  retroactivamente (vendetta) a humilhante derrota 

infligida (1896), ao novato colonialismo italiano, pela medieval Etiópia na então 

dita Abissínia na África oriental.  

     Por outro lado, Mussolini desenvolve a imagem paralela de ‘macho latino’, pai 

de família, dançarino e eloquente na retórica histórica do ‘glorioso’ passado das 

legiões romanas de César Augusto (63a.C -14d.C) rebuscada na sua memória de 

antigo professor do ensino primário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

‘Cartaz 
publicitário 

desenhado por 
Gabriele 

Galantara para 
a assinatura da 
Avanti!, 1898.’ 

https://www.wik
iwand.com/en/A
vanti!_%28news
paper%29#Medi
a/File:1897_pub
blicit%C3%A0_A
vanti!.jpg 
 

  

  

https://www.wikiwand.com/en/Avant
i!_%28newspaper%29#Media/File:19
15_-_avanti_del_1_maggio.jpg 

 

PARA ESTUDO 

COMPLEMENTAR 

Biografia de 

Mussolini                              

com inúmeras 

fontes anexas 

e representações  

iconográficas 

de arquivos 

https://pt.wikipedia.

org/wiki/Benito_Mu

ssolini 
 

https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1897_pubblicit%C3%A0_Avanti!.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1915_-_avanti_del_1_maggio.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1915_-_avanti_del_1_maggio.jpg
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29#Media/File:1915_-_avanti_del_1_maggio.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
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REFERÊNCIAS | Webgrafia | Excertos | Vídeos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vídeos da História do Fascismo Italiano  

renzo de felice storia del fascismo - Bing video 

RED WEEK (Semana Vermelha – Itália) 
https://www.wikiwand.com/en/Red_Week_(Italy) 

 

“(…) In particular, souls were inflamed by the calls 

of Benito Mussolini, socialist at the time and 

director of Avanti!, who had caught in Ancona, 

during the XIV Congress of PSI from 26 to 28 April 

1914, an important personal success, with plaudits 

for the results of dissemination and sells of the 

party newspaper, granted to him personally by 

congress members. 

  On the number of 8 June 1914 of the socialist 

newspaper, Mussolini wrote: 

  In cities and in fields the answer to the provocation 

will raise spontaneous. We do not go through the 

events, neither we feel authorized to track the 

course, but we have the duty to second and flank 

them. [..] And we hope that with their action the 

Italian workers will be able to say that it is the time 

to make it end.” 

— Benito Mussolini 
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29 

 

“(…) Em particular, os espíritos ficaram inflamados 

pelos apelos de Benito Mussolini,, socialista na altura 

e director do jornal Avanti !, (…), durante o XIV 

Congresso do PSI de 26 a 28 de Abril de 1914, um 

importante sucesso pessoal, com aplausos pelos 

resultados da divulgação e venda do jornal do partido, 

concedidos pessoalmente pelos membros do 

congresso. 

     No número de 8 de Junho de 1914 do jornal 

socialista, Mussolini escreveu: 

     Nas cidades e nos campos, a resposta à 

provocação suscitará espontaneamente. Não 

passamos pelos acontecimentos, nem nos sentimos 

autorizados a seguir o curso, mas temos o dever de 

os secundar e flanqueá-los.[...] E esperamos que com 

a sua acção os trabalhadores italianos possam dizer 

que é o momento de o fazer acabar.”  

— Benito Mussolini 

TRADUÇÃO do excerto anexo em inglês   

Etiópia 
Etiópia: capital, economia, história, curiosidades 

- Mundo Educação (uol.com.br)  

Salus  Revista Intersanitaria Nacional 
El triunfo el fascismo italiano donde 

fracasaron Césares, Papas y Emperadores 

–Segunda parte 

https://revistasalus.com/2016/12/09/el-

triunfo-el-fascismo-italiano-donde-fracasaron-

cesares-papas-y-emperadores-segunda-parte/ 

 

Benito Almicare Andrea Mussolini 

https://www.wikiwand.com/pt/Benito_Mussolini 
 

‘Ma il 10 giugno del 1924, pochi giorni dopo il suo intervento, 

Giacomo Matteotti sparì misteriosamente. Venne rapito. A fine 

agosto fu ritrovato il suo cadavere, che era stato mal seppellito. (…) 

’ in Silvana Poli website 

TRADUÇÃO «Em 10 de Junho de 1924, poucos dias após o 

seu discurso, Giacomo Matteotti desapareceu 

misteriosamente. Tinha sido raptado. No final de Agosto, foi 

encontrado o seu cadáver, que tinha sido mal enterrado. Os 

perpetradores, que pertenciam às milícias fascistas, foram 

rapidamente identificados e presos. A indignação popular 

contra o fascismo cresceu. No julgamento, os magistrados 

declararam que as esquadras fascistas tinham agido sem o 

conhecimento de Mussolini. Os perpetradores foram 

condenados; mas pouco tempo depois também indultados!» 

[Giacomo Matteotti (1885-1924) político socialista italiano] 

 

  

Silvana Poli  
https://www.silvanapoli.it/2021/01/29/f
ascismo/ 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=renzo+de+felice+storia+del+fascismo&qpvt=renzo+de+felice+storia+del+fascismo&FORM=VDRE
https://www.wikiwand.com/en/Red_Week_(Italy)
https://www.wikiwand.com/en/Benito_Mussolini
https://www.wikiwand.com/en/Avanti!_%28newspaper%29
https://www.wikiwand.com/en/Benito_Mussolini
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/etiopia.htm#:~:text=A%20Eti%C3%B3pia%20%C3%A9%20considerada%20um%20pa%C3%ADs%20independente%20desde,mediante%20a%20coes%C3%A3o%20hist%C3%B3rica%20e%20pol%C3%ADtica%20dessa%20na%C3%A7%C3%A3o.
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/etiopia.htm#:~:text=A%20Eti%C3%B3pia%20%C3%A9%20considerada%20um%20pa%C3%ADs%20independente%20desde,mediante%20a%20coes%C3%A3o%20hist%C3%B3rica%20e%20pol%C3%ADtica%20dessa%20na%C3%A7%C3%A3o.
https://revistasalus.com/
https://revistasalus.com/2016/12/09/el-triunfo-el-fascismo-italiano-donde-fracasaron-cesares-papas-y-emperadores-segunda-parte/
https://revistasalus.com/2016/12/09/el-triunfo-el-fascismo-italiano-donde-fracasaron-cesares-papas-y-emperadores-segunda-parte/
https://revistasalus.com/2016/12/09/el-triunfo-el-fascismo-italiano-donde-fracasaron-cesares-papas-y-emperadores-segunda-parte/
https://www.wikiwand.com/pt/Benito_Mussolini
https://www.silvanapoli.it/2021/01/29/fascismo/
https://www.silvanapoli.it/2021/01/29/fascismo/
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“Este vídeo conta a história do fascismo: em suma, 

fornece um resumo das principais etapas da 

construção do regime totalitário de Mussolini e do 

início do período fascista de 20 anos, desde os Dois 

Anos Vermelhos e o período do esquadrão até à 

Marcha de Roma e ao assassinato de Giacomo 

Matteotti. 

 

O fascismo foi um movimento político italiano 

fundado por Benito Mussolini em Itália em 1919, 

chegou ao poder em 1922 e permaneceu no governo 

até 1943. 

  

Neste primeiro vídeo analisamos as origens do 

fascismo durante o período do biénio vermelho, dois 

anos (1919-1920) de manifestações, greves e 

tensões sociais, que foram travadas precisamente 

através da utilização do fenómeno dos esquadrões 

paramilitares e das camisas negras; a violência, 

perpetrada constantemente contra opositores 

políticos e manifestantes, foi vista como uma das 

formas mais eficazes de evitar que a Itália 

mergulhasse numa revolução iminente e arriscada 

semelhante à comunista na Rússia.” 
  

 
  
  
 

"No entanto, o país foi entregue a uma 

força política que, inicialmente, não 

obteve muitos votos, mas que gerou 

uma certa preocupação. O próprio 

Giolitti, nas eleições de 1921, juntou 

forças com os fascistas, trazendo 

pela primeira vez ao parlamento 35 

deputados fascistas. 

  

A partir deste momento, a situação 

precipitar-se-ia de ano para ano: a 

marcha sobre Roma em 1922, uma 

manifestação armada organizada 

pelos camisas negras, resultaria na 

subida inesperada de Mussolini ao 

poder. O primeiro governo Mussolini 

começará a desmantelar as pedras 

angulares da estrutura política do 

Reino de Itália, que será então 

completamente derrubada com as 

leis fascistas. 

 
Através do assassinato de Giacomo 

Matteotti [1885-1924], um deputado 

socialista que tinha denunciado as 

irregularidades e abusos durante as 

eleições de 1924, Mussolini pôde 

assumir o controlo definitivo do país. 
Giacomo Matteotti – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
Finalmente, são analisadas as 

características e absurdos da 

propaganda fascista, bem como a 

obsessão de Mussolini pela 

construção de consensos, que deu 

origem a um dos primeiros regimes 

totalitários da história. A ditadura 

fascista durará vinte anos inteiros.” 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - 
www.DeepL.com/Translator 
 

Prof. Daniele Coluzzi  | 19/05/2019  

  

 

História do Fascismo | Tradução do italiano 

DIRECTO 

https://www.youtube.com/embed/abkfFakugN4?feature=oembed
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Matteotti
http://www.deepl.com/Translator
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EXEMPLOS DE PROPAGANDA FASCISTA DE PROMOÇÃO DE IMAGEM 

Sport e fascismo  
– Wikipedia Mussolini 

posa com avião  

Arquivo: Mussolini 

ao volante de um 

Alfa Romeo.JPG de 

corrida | Roma, 19 de 

agosto de 1932.  
https://it.m.wikipedia.org/
wiki/File:Mussolini_al_vol
ante_di_un%27Alfa_Rome
o_da_competizione.JPG 

 

Rachel e Mussolini 

https://www.vanillamagazine.it/

donna-rachele-la-moglie-in-

ombra-di-benito-mussolini/ 

 

 

 

 

 

 
Mussolini em passeata de motos 1933 

Mussolini numa moto Guzzi 
https://www.barbadillo.it/97583-

industria-i-cento-anni-della-moto-guzzi/ 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_e_fascismo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Mussolini_al_volante_di_un%27Alfa_Romeo_da_competizione.JPG
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Mussolini_al_volante_di_un%27Alfa_Romeo_da_competizione.JPG
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Mussolini_al_volante_di_un%27Alfa_Romeo_da_competizione.JPG
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Mussolini_al_volante_di_un%27Alfa_Romeo_da_competizione.JPG
https://www.vanillamagazine.it/donna-rachele-la-moglie-in-ombra-di-benito-mussolini/
https://www.vanillamagazine.it/donna-rachele-la-moglie-in-ombra-di-benito-mussolini/
https://www.vanillamagazine.it/donna-rachele-la-moglie-in-ombra-di-benito-mussolini/
https://www.barbadillo.it/97583-industria-i-cento-anni-della-moto-guzzi/
https://www.barbadillo.it/97583-industria-i-cento-anni-della-moto-guzzi/
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Archivio Luce Cinecittà | 15/06/2012 

 Giornale Luce C0062 - 1940 

04/07/2018  

Il Duce sportivo Giornale Luce B0568 
10/1934  

 

La Grande Storia - La Propaganda 

di Benito Mussolini 
 

Storia Festival   28/08/2020 

 ‘Documentario di Enzo Antonio 

Cicchino, trasmesso su Rai Tre il 

04/06/2010’ 

Benito Mussolini (1883-1945) ITÁLIA 

“Benito Mussolini foi o ditador fascista que 

governou a Itália de 1922 a 1943. Ele seguiu a 

liderança de Adolf Hitler durante a Segunda 

Guerra Mundial e assinou políticas antissemitas 

que discriminavam o povo judeu da Itália em 

todos os níveis. Ele também estava preparado 

para deportar 20% da população judaica italiana, 

enviando-os para campos de extermínio 

nazistas.” 
 ‘Dictator deaths: infamous tyrants who were executed’ 

Stars Insider - Mortes de ditadores: tiranos infames que foram executados (msn.com) 

 

 

DIRECTO 

https://www.youtube.com/embed/S50b0F-9vKE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vgiDtWVKI1E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/0VsP0Il49lk?feature=oembed
https://www.msn.com/en-us/news/world/dictator-deaths-infamous-tyrants-who-were-executed/ss-AA104owH?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f1fa596181354066915d95bf09838e18#image=2
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SÍNTESE de DOGMA; BANDERA; NEPOTE. 

Triângulo Populista da Propaganda Hiper-Nacionalista 

instigadora de multidões – following the mainstream, ou 

efeito manada de seguidismo da corrente dominante.  

 

Fórmula de Fanatismo Déjà Vu.  

Exempli gratia: FASCISMO versus Mito. 

– DOGMA: Aliança Ideológica-Teocrática  
                                     versus 

Criação do Homem Novo pela imposição. 

– BANDEIRA: Uso e abuso dos Símbolos                                

                     das Cores da Pátria. 
                                     versus 

Culto da Personalidade do Grande Líder. 

– NEPOTISMO: Família e Compadrio. 
versus  

Submissão total às Elites do Líder no Poder.  

RESUMO:                                                                           

Todas Doutrinas Totalitárias = Ditaduras. 
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ESTUDO DE CASO 

‘Os cem anos do assassinato 

de Delmiro Gouveia’ 
https://www.tribunadosertao.com.br/2017/10/os-

cem-anos-assassinato-de-delmiro-gouveia/ 

‘Eu não matei Delmiro Gouveia’ 
https://www.historiadealagoas.com.br/eu-nao-

matei-delmiro-gouveia.html 
 

  

HISTÓRIA |PARA REFLEXÃO 
SE … O BRASIL DA MONARQUIA PORTUGUESA  

DOS BRAGANÇAS INICIADA A 7 DE SETEMBRO DE 1822 

TERMINOU EM 15 DE NOVEMBRO DE 1889, A NOVA ERA SERIA 

A DO BRASIL DOS CORONÉIS DO SERTÃO, MUITOS DOS QUAIS 

SEM TEREM PASSADO POR UMA ACADEMIA MILITAR?   

E A LEI DO CANGAÇO COMO SE ENQUADRA? 

‘Revisão criminal revela os mandantes 
e assassinos de Delmiro Gouveia’ 

 

TVCIDADE87 

7/10/2019 

  

«Jornalista Ricardo Mota e o escritor e 
jurista Antônio Sapucaia contam os fatos 
narrados no livro `revisão criminal da 
morte de Delmiro Gouveia´» 

DIRECTO 

https://www.youtube.com/embed/rHI2vHST66o?feature=oembed
https://www.tribunadosertao.com.br/2017/10/os-cem-anos-assassinato-de-delmiro-gouveia/
https://www.tribunadosertao.com.br/2017/10/os-cem-anos-assassinato-de-delmiro-gouveia/
https://www.historiadealagoas.com.br/eu-nao-matei-delmiro-gouveia.html
https://www.historiadealagoas.com.br/eu-nao-matei-delmiro-gouveia.html
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por Fanisse Craveirinha [mestrado em psicologia clínica] 
«"Fake realities will create fake humans. Or, fake humans will generate fake 

realities and sell them to other humans, turning them, eventually into 

forgeries of themselves." Philip K. Dick, from his essay 'How to Build a 

Universe pt. 2', 1978.» (‘Realidades falsas criarão humanos falsos...’                      

Dick 1978) [e assim sucessivamente por contaminação mental]   

                                                                              

Vivemos, actualmente, na correria desenfreada da conquista dos likes, da 

procura dos tweets e do encontro com o melhor filtro do Instagram, não 

esquecendo as respostas que estão pendentes no WhatsApp.  

– "Tem wifi?" - uma pergunta cada vez mais obsoleta, considerando que 

actualmente todos nós arranjámos de uma maneira ou de outra, forma de estar 

online sem restrições. Vivam os pacotes de dados e as ligações wireless que nos 

trazem a uma ‘nova realidade:’ a realidade virtual! A ‘realidade’ que expõe e 

esconde, a realidade que alegra e entristece, a realidade que é transparência e 

camuflagem paralelamente.  

É de conhecimento geral que a revolução tecnológica nos aproximou e 

trouxe consigo o poder do conhecimento, tornou tudo mais fácil e acessível. 

Contudo, também é esta Era a responsável por novos tipos de dependência, 

episódios de ansiedade, situações de isolamento e desesperança e 

comportamentos anti-sociais. Como psicoterapeutas não podemos negligenciar 

esta forma de estar, sentir e relacionar. Não nos pode ser alheia a dinâmica virtual 

e a forma como todos os movimentos psicológicos e sociais se vão adaptando à 

azáfama virtual. 

A dedicação cada vez maior a este mundo em detrimento do mundo externo 

tem que nos fazer reflectir sobre o impacto naquilo que é um dos grandes pilares 

responsáveis pela saúde mental: - a Relação. Sabendo que a qualidade das 

relações [ou relacionamentos] determina o bem-estar físico e psicológico, 

importa analisarmos e compreendermos o seu funcionamento nos mais diversos 

contextos.  

(...) Já todos nós presenciámos a urgência da captação em foto ou vídeo para 

o tão esperado post em subtracção ao sentir e vibrar de um concerto. Como 

psicoterapeutas temos a obrigação de estar online face a esta realidade.■ Desafios 

da Psicoterapia©Dra. Fanisse Craveirinha, 2019. 
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ANEXOS ILUSTRATIVOS sobre Psicologia e Sociologia da Comunicação e Cultura 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

Coinstatics  

‘A Social Life | Award Winning Short 

Film | Social Media Depression’ 

Kerith Lemon Pictures  

‘Você está vivendo a vida que você edita?’ |‘A Social Life’ é uma curta-metragem 

sobre uma mulher chamada Meredith orientada para a carreira que está vivendo a 

vida que sempre sonhou ... online.' [Isto é …‘Fake Realities’ Realidades Falsas ] 

 

‘Are you living the life that you 
post?’ | ‘A Social Life is a short film 

about a career driven woman named 
Meredith who's living the life she's always 

dreamed of... online.’  
THAT MEANS …  Dependencies on 

Digital Platforms and ‘Fake Realities’ … 
as our Psychologist Dr. Fanisse 

Craveirinha entitled in her column 
Psychotherapy Challenges 

[Desafios da Psicoterapia in Portuguese]   
on previous pages 10/11. 

5 050 548 visualizações 12/04/2016  

2 903 399 visualizações 16/07/2019  

(A Social Life) … (Tradução) 

'Uma Vida Social’ é Uma  Curta- 

-Metragem Premiada sobre a 

Depressão nas Redes Sociais’ 
 

“Um dos vídeos mais importantes que fiz. Depois 

de tudo o que aconteceu comigo nos últimos 2 

anos, eu quis abordar um assunto importante. As 

mídias sociais não são más por si só, mas são 

falsas e precisamos abrir os olhos e perceber isso. 

As vidas que as pessoas compartilham nas mídias 

sociais não refletem a realidade em que vivem. 

Após a crise de privacidade no ano passado, Mark 

Zuckerberg teve de falar na frente do congresso. 

Os efeitos das mídias sociais na sua saúde mental 

são assustadores e precisamos fazer algo a 

respeito.” 

 #depressão #socialmedia #facebook 

‘A VERDADE POR DETRÁS DAS REDES SOCIAIS’ (Tradução) 

‘É assim que as Redes Sociais estão destruindo sua vida – a Realidade Falsa’ 

… Dependências das Plataformas 
Digitais e ‘Fake Realities’ 

 

  Posted by  

  Posted by  

DIRECTOS 

https://www.youtube.com/embed/e2Tq2gvGt80?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/GXdVPLj_pIk?feature=oembed
https://www.youtube.com/user/KerithLemon
https://www.youtube.com/hashtag/depress%C3%A3o
https://www.youtube.com/hashtag/socialmedia
https://www.youtube.com/hashtag/facebook
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 / 

DIRECTOS 

Supercurioso 26/01/2017 

Mediação Psicologia Escolar e Educacional  

26/10/2020 

AXN l Superdotada: … 8/12/2021  

 DIRECTOS https://filmspot.pt/serie/hpi-haut-potentiel-intellectuel-112738/ 

 

https://filmspot.pt/serie/hpi-haut-potentiel-intellectuel-112738/ 

 

https://www.youtube.com/embed/oeJ9TyExt_4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3BwQJghg12U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1--3QfPOWDE?feature=oembed
https://filmspot.pt/serie/hpi-haut-potentiel-intellectuel-112738/
https://filmspot.pt/serie/hpi-haut-potentiel-intellectuel-112738/
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EFEMÉRIDE: COMENDADOR JOÃO J. CRAVEIRINHA (SÉNIOR) – 

1º CRAVEIRINHA LUSO-MOÇAMBICANO NASCIDO EM ÁFRICA: 

N.1920/11/23 – EM MOÇAMBIQUE: 

F. 1997/07/04 – EM PORTUGAL. 

PEDAGOGO GENÉRICO (PROFESSOR POLIVALENTE; HPI); 

FUNCIONÁRIO EXEMPLAR DE FINANÇAS PÚBLICAS; 

CHEFE DE REDACÇÃO DO JORNAL ‘O BRADO AFRICANO’ 

(DÉCADA DE 1950); 

ÚLTIMO LÍDER ASSOCIATIVISTA (1965-1974)  

DA ASSOCIAÇÃO AFRICANA DE MOÇAMBIQUE 

E BENFEITOR DOS DESFAVORECIDOS NA COLÓNIA. 

CULTIVADOR EMÉRITO DA LÍNGUA PORTUGUESA; 

LATINISTA E MENTOR LINGUÍSTICO DO SEU IRMÃO MAIS NOVO,  

O LAUREADO POETA JOSÉ J. CRAVEIRINHA (1922-2003). 
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BRASIL: “AMOR E MORTE 

EM TEMPOS DE CHUMBO ...” 
                                     Nelson Urt: do jornalismo à ficção 

por Adelto Gonçalves (*) 2019  

 

I  

Depois de uma carreira de três décadas em grandes veículos de 

comunicação de São Paulo, como O Estado de S. Paulo, revista Placar (Editora 

Abril), Diário Popular e ESPN Brasil, entre outros, o jornalista Nelson Urt, 65 anos, 

voltou em 2004 para a sua Ladário natal, antigo distrito e hoje cidade vizinha a 

Corumbá, no Pantanal do Estado do Mato Grosso do Sul, onde continuou a 

exercer sua profissão nas redações do Diário Corumbaense e do Correio de 

Corumbá e como autônomo, além de dedicar-se aos estudos acadêmicos na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  

A par disso, em fevereiro de 2019, decidiu criar uma editora, a Maria Preta 

Cartonera, pela qual acaba de lançar Amor e Morte em Tempos de Chumbo, que 

reúne um conto inédito e crônicas, além de poesias e artigos escritos ao longo 

dos últimos dez anos. Juntamente com o livro de Urt, a Maria Preta Cartonera 

lançou Paixão e Morte no Bordel, com contos dos jornalistas e historiadores Luiz 

Fernando Licetti, Silas de Almeida e Nelson Urt.  

O mergulho de Urt na ficção, porém, não deixa de ser um retrato bem 

acabado de uma realidade vivida por jornalistas e outros intelectuais, de modo 

geral, na cidade de São Paulo nos anos 60 e 70, durante os tempos de chumbo 

(Repetição de texto (agora completo) republicado parcialmente em 13/05/2019) 

LETRAS - RESENHA 



VuJONGA Cadernos Literários nº 57 – NOVEMBRO 2022 – Págs. 28/46 

 

provocados pelo regime militar (1964- 1985). Com um texto enxuto e 

pacientemente elaborado de quem dedicou os seus melhores anos à escrita de 

reportagens na área esportiva, o jornalista, agora ficcionista, reconstitui no conto 

que dá título ao livro as peripécias de Marcus, uma espécie de alter ego, fotógrafo 

do Diário da Noite, periódico do empresário Assis Chateaubriand (1892-1968), 

dono do conglomerado Diários Associados, magnata das comunicações entre o 

final de 1930 e o começo da década de 1960. 

À época da história recuperada por Urt, Chateaubriand, advogado e membro 

da Academia Brasileira de Letras, já havia desaparecido e seu império jornalístico 

começava a desabar para dar lugar a outro, o do empresário Roberto Marinho 

(1904-2003), dono do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, e da Rede Globo de 

Televisão. Nas ruas, o que respirava eram tempos de angústia, com perseguição 

aos inimigos do regime, como o jornalista Juca, chefe de reportagem da revista 

Placar, formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), que 

fora detido, pois acusado de pertencer a um movimento de esquerda. Juca, o 

amigo de Marcus, por pouco não teria tido o destino do jornalista Vladimir 

Herzog (1937- 1975), diretor de jornalismo da TV Cultura, emissora estatal do 

governo de São Paulo, que seria torturado até à morte nas dependências do órgão 

de repressão.  

“Outros suspeitos de subversão sentiram na pele os horrores dos métodos 

dos torturadores, que aplicavam choque elétrico, queimavam o corpo com ponta 

de cigarro, davam bofetões no rosto e expunham a vítima aos limites da 

resistência afogando-a em baldes d´ água”, descreve o autor, reconstituindo os 

passos do fotógrafo Marcus, agora também preocupado com a sua amiga Rosana, 

igualmente jornalista e perseguida política, com quem costumava dançar na pista 

do Bar Avenida, no centro da capital paulista, ao som de blues e jazz.  
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Descendente de ucranianos, Rosa Yushchenko, porém, teria melhor sorte: 

conseguiria embarcar para Londres, onde reconstituiria a vida longe de Marcus, 

mas com uma lembrança inesquecível e palpável, o filho que nasceria daquela 

relação fortuita. 

II 

Entre as crônicas, uma que se destaca é "Na solidão das ruas, o Natal de 

Rosinha", em que Urt reconstitui a vida de uma moradora de rua, que sobrevive 

do lixo que sobra da sociedade de consumo, o que mostra a preocupação do autor 

com os excluídos. Aliás, o próprio autor confessa sua fixação "em perseguir 

incansavelmente a contestação, a controvérsia e a reconstrução da história, 

tentando quebrar paradigmas, tabus e preconceitos", como observa na crônica 

que encerra o livro, "Dez anos de jornalismo, história e literatura". Por isso, para 

definir o autor e suas peças literárias, nada melhor que as suas próprias palavras: 

"(...) Busco publicar aquilo que eleve a alma e defenda a dignidade do ser humano, 

e que possa contribuir para um mundo melhor e mais justo". 

Essa preocupação se vê no olhar terno e, ao mesmo tempo, revoltado com 

que o jornalista e agora ficcionista dirige aos poucos indígenas que não foram 

dizimados pela civilização ocidental e ainda habitam as terras do Pantanal, dos 

quais procura recuperar suas histórias. "Fico feliz quando converso com Dona 

Dalva, o cacique Severo e outros guatós que, vindos da aldeia Uberaba, ancoram 

o barco no porto de Corumbá", confessa, lembrando ainda que os bairros negros 

de Corumbá, como Saroba, ainda escondem verdades sobre a escravidão na 

região, mas que "aos poucos vão saindo da escuridão e ganhando as páginas dos 

livros", graças à leitura das poesias de Lobivar Matos (1915-1947) e de Benedito 

C. G. Lima (1949), "poeta da resistência", jornalista, historiador, trovador e 
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fundador do movimento negro em Corumbá, autores que hoje são objeto de 

estudo do jornalista/acadêmico. 

III 

Criada por Nelson Urt em Ladário, a Maria Preta Cartonera Editora foi inspirada 

nos projetos de livros artesanais com capa de papelão (daí a origem  castelhana 

do nome cartón), criados a partir de 2002 como uma saída para a grave crise 

editorial na Argentina e que se propagaram mundialmente como 

literatura underground (ou subterrânea), especialmente na Espanha, México, 

Bolívia, Chile e Peru. 

Segundo o material de divulgação preparado por Jota Etcheverria, da 

Navepress, em Mato Grosso do Sul, o maior representante desse tipo de literatura 

autônoma, que sobrevive fora dos grandes mercados livreiros, é Douglas Diegues, 

autor de poesias escritas em "portunhol selvagem" e criador de Yiyi Jabo 

Cartonera, em Ponta Porã-MS. No Brasil, segundo Etcheverria, a Vento Norte 

Cartonero, de Santa Maria-RS, é uma das referências nesta linha literária que tem 

por objetivo despertar o gosto pelo livro e pela leitura entre as grandes massas, 

facilitando o acesso às obras literárias por meio de oficinas e rodas de conversa 

nas escolas.  

Como conta Urt na apresentação que fez para o seu livro, a fonte inspiradora 

para o nome da editora artesanal foi uma catadora de lixo que vive nas ruas de 

Corumbá com um lenço branco na cabeça, sem documento, sem nome e 

sobrenome. É conhecida como Maria Preta. Ao tentar entrevistá-la, Urt diz que 

recebeu apenas um sorriso doce e silencioso, como o de uma criança, que nunca 

mais conseguiu esquecer. Diz que, certa vez, o dono de uma empresa de lixo 

reciclável lhe contou que nunca havia comprado nada de Maria Preta, mesmo 

porque o que ela colhe não seria para vender. Lembra ainda que nunca os 
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funcionários especializados em população de rua conseguiram atraí-la para 

passar uma noite no centro de acolhimento e que, por isso, seu cadastro continua 

incompleto. 

Segundo Urt, Maria Preta gosta mesmo é da solidão das ruas, "onde seu 

corpo curvado espalha a ternura dos que nada devem, nada temem, nada 

perdem". E conclui: "É o eterno caminhar para o nada, que podemos interpretar 

como um caminho espiritual. Ou pura poesia". Por isso, o jornalista resolveu dar 

o nome pelo qual aquela figura popular é conhecida à editora cartonera que 

fundou, que segue o exemplo da congênere Dulcineia Catadora, criada em 2007 

em São Paulo e que funciona dentro de uma cooperativa de reciclagem, aliando 

a literatura à ação social, pois possibilita aos próprios catadores de lixo a 

elaboração de seus livros. A capa do livro é sempre moldada com sobras de caixas 

de papelão atirados ao lixo.  Os livros da Maria Preta Cartonera estão à venda 

por R$ 18 aos sábados, das 9 às 11 horas, dentro do projeto Passa na Praça que a 

Arte te Abraça, na Praça Independência, em Corumbá, mas podem ser obtidos 

também por via postal. 

Em Santos-SP,  em 2012, por iniciativa do poeta Ademir Demarchi, editor da 

conceituada Revista Babel, foi lançada a Sereia Ca(n)tadora, que já editou vários 

livros, como A morte de Herberto Helder e outros poemas, de Marcelo Ariel, Hi-

Kretos, de Paulo de Toledo, Olho por olho, de Regina Alonso, e O amor é lindo, do 

próprio Demarchi, entre outros, todos feitos de forma artesanal, com capas 

pintadas uma a uma em papelão reciclado. 

IV 

Nelson Urt cursou Jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Casper 

Libero, em São Paulo, e graduou-se em História na UFMS, campus Pantanal, em 

Corumbá. Em 2018, começou a fazer o mestrado de Estudos Fronteiriços da 
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UFMS, com um projeto de pesquisa sobre os dois livros e influências deixados 

pelo poeta corumbaense Lobivar Matos. 

Urt é ainda autor do livro Estação das Mariposas (e-book no site da Amazon) 

e redator do blog Nave Pantanal (nelsonurt.blogspot.com.br), que, desde 2008, 

reúne crônicas e notas de seu dia a dia no jornalismo. Desenhista e letrista de 

origem, escreve e ilustra manualmente títulos usando guache e nanquim. ■ 

Adelto Gonçalves  

Amor e Morte em Tempos de Chumbo, de Nelson Urt. Ladário-MS: Maria Preta Cartonera, 

72 páginas, R$ 22 (preço já acrescido do frete, com depósito no Banco Brasil, agência 0014, 

c/c 42.113-8), 2019. E-mail: nelsonurt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Adelto Gonçalves é doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela 

Universidade de São Paulo e autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher 

Brasil, 2002), Bocage – o Perfil Perdido (Lisboa, Caminho, 2003), Tomás Antônio Gonzaga 

(Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e 

Justiça em Terras d´El Rei na São Paulo Colonial (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2015) e Os Vira-latas da Madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981; 

Taubaté-SP, Letra Selvagem, 2015), entre outros. 

 E-mail: marilizadelto@uol.com.br 

mailto:nelsonurt@gmail.com
mailto:marilizadelto@uol.com.br
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  ANEXOS | REFERÊNCIAS | WEBGRAFIA | YouTube | DATA VENIA 

10.05.2019 | Nelson Urt: do jornalismo à ficção – por Adelto Gonçalves. 

https://port.pravda.ru/sociedade/47771-nelson_urt/ 

12 maio 2019 | Nelson Urt: do jornalismo à ficção – por Adelto Gonçalves. 
‘O escritor resgata histórias de excluídos e conta uma história dos tempos da ditadura civil-militar’ 
Nelson Urt: do jornalismo à ficção  - Jornal Opção (jornalopcao.com.br) 
13/05/2019 – BRASIL: “AMOR E MORTE EM TEMPOS DE CHUMBO”  Nelson Urt:                   

do jornalismo à ficção – por Adelto Gonçalves. Publicado segunda-feira n’O Autarca – Jornal 

Independente de ‘Mussambique’ (África do Sudeste), Edição nº 3677 – p.p. 09/10 (parcial).                     

Colaboração de VuJONGA cadernos literários: vujonga@vujongamagazine.com  

https://vujongamagazine.com 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

Flagrante de violência durante um protesto nos anos de chumbo (Foto: Flickr) 

‘ANOS DE 
CHUMBO’                                                                                         

‘Termo que 
remete ao 

período da 
Ditadura Miliar 

no Brasil’  
https://www.educamais
brasil.com.br/enem/hist

oria/anos-de-chumbo 
 

 

 

  

  

  
  

Educa Mais Brasil  15/01/2021 
 

Descomplica  

DIRECTOS 

https://port.pravda.ru/sociedade/47771-nelson_urt/
https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/nelson-urt-do-jornalismo-a-ficcao-183225/
mailto:vujonga@vujongamagazine.com
https://vujongamagazine.com/
https://www.youtube.com/embed/bJ5x6vFlXVg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/HGrq8Eit31E?feature=oembed
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/anos-de-chumbo
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/anos-de-chumbo
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/anos-de-chumbo
https://www.youtube.com/@educamaisbrasil
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As mudanças são necessárias... o mundo gira à volta do sol. A terra sempre 

no movimento de rotação e translação. Não podemos ficar parados sempre no 

mesmo lugar. É necessário escolher um caminho e seguir sempre em frente. 

Olhar o passado como um aprendizado e procurar tirar dessa história de vida, 

lições para o dia de amanhã. Não podemos e nem devemos guardar mágoas, 

rancores, isso só nos faz mal a saúde, física e mental.  

Olhando a foto desta página percebemos que podemos mudar sempre. 

Reestruturar o que foi ruim em algo bom e proveitoso.  

Quando algum tempo atrás as árvores em nosso bairro foram brutalmente 

cortadas, outras arrancadas à força do solo, ficamos todos indignados.  

Contudo, a natureza é sábia. Sabe bem guardar a oportunidade de ressurgir 

novamente e, em força, com uma pequena ajuda humana. Do corte dessa árvore, 

que era alta e sombrosa, percebemos que poderíamos fazer algo para renovar, 

renascer algo belo.  

Uma manhã conversando com a vizinha do 

lado, disse-lhe que podíamos fazer a diferença.  

Com a ajuda de seu esposo, que fez um 

pequeno corte no centro do tronco da árvore, 

colocámos ali sementes de flores espalhadas. 

 Sem terra, pois a raiz estava viva, e a 

natureza se encarregaria de fazer o resto. 

 Demorou algum tempo para florir, mas o 

resultado está aí para quem quiser ver e 

apreciar.  

Podemos sim transformar, mudar 

paradigmas. E … acima de tudo podemos 

RECICLAR A VIDA! ■ Silvya Gallanni©2019/04 
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“Tembo wawili wanapopigana, nyasi huumia; na tembo hao hao 

wawili wanapofanya mapenzi (kufanya ngono), nyasi pia huumia!” 

‘

’ 

OLD SWAHILI SAYING: WHEN TWO ELEPHANTS FIGHT, THE GRASS 

SUFFERS. AND, WHEN THEY ARE IN HEAT, TOO! 
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CIÊNCIAS DA CULTURA | CINE CLUBE & TV:  
  
‘DO CORAÇÃO A CORAÇÃO’ – SÉRIE DA TV UCRANIANA 
 

ESSENTIAL MEETINGS Episode 1. Melodrama. 

Ukrainian Movies. [ ENG Subtitle ]. 

FILM UA ENG  24/10/2021  

eurochannel 31/03/2020  

DIRECTOS 

https://www.youtube.com/embed/TieZdwf_nMc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/HdRhXkrLU1I?feature=oembed
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THE BASTILLE DAY 2016 

‘THE TAKE - Official Trailer - Starring 

Idris Elba and Richard Madden’ 
 

StudiocanalUK 16/02/2016  

 
 

   

OS GATOS NÃO TÊM VERTIGEM 2014 
Sergio Torre 
 

‘The Take – Trailer’ | THE BASTILLE DAY 

Universal Pictures All-Access  

'idris elba and richard madden being chaotic for 5 

minutes and 27 seconds’ 

madden's grey streak  06/12/2021  21/10/2016  

https://www.imdb.com/title/tt2368619/?ref_=tt_mv_de

sc 

 

Bastille Day - Missão 

Antiterrorista 

OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS - 
Trailer Oficial 

Cinema Em Português 08/07/2014 

08/07/2014  

  

Britânica

DIRECTOS 

https://www.youtube.com/embed/u_gKEOeFzuk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/U5R0bI8EJCQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ttMtlfUP3Js?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4lUaYnlaW0A?feature=oembed
https://player.vimeo.com/video/224086152?h=8c1d6608de&app_id=122963
https://www.imdb.com/title/tt2368619/?ref_=tt_mv_desc
https://www.imdb.com/title/tt2368619/?ref_=tt_mv_desc
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ENGRENAGES 8 - L'écriture de la saison (Bonus) 

2015 Drama Series Winner, Engrenages (Spiral). 

internationale

mmys  
10/09/2017  

Engrenages, Nouvelle Enquête - Bande-

Annonce CANAL+ [HD] 

26/09/2020  

  • 16/09/2020 

SÉRIES de TELEVISÃO | género romance policial francês | PREMIADO 

SÉRIES de TELEVISÃO em catalão | Género Didáctico  | Ensino Médio  

Série Merlí - Trailer Legendado em Português 

Gercimar Martins | 01/04/2018  

 

   MERLÍ é uma  Série Televisiva Catalã 

produzida pela TV3 (2015-2018) e criada 

por Héctor Lozano. A personagem central 

é a do Professor Merlí Bergeron da 

disciplina de Introdução à Filosofia para o 

Ensino Médio. O actor Francesc Orella dá 

vida a essa figura muito peculiar que 

conduz suas aulas visando despertar o 

interesse de seus alunos pelas matérias a 

questionar numa base epistemológica 

alicerçada em metodologia pedagógica 

não tradicional.  

   Acompanhamos sempre com renovado 

interesse cada episódio que visualizamos.  

(VuJONGAmagazine)  

 

 

09/08/2017  

DIRECTOS 

https://www.youtube.com/embed/KW7EDfyYwkM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/oB5dg47Ra8E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/NcTvqSUyles?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_4VvsbjleE0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/VqbbUsP3iLI?feature=oembed
https://www.youtube.com/user/internationalemmys
https://www.youtube.com/user/internationalemmys
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“Quality education is needed at a young age" – 

 Kassie Freeman's #AfriCanDo interview 

OCP Group | 14/12/2017  

 “Kassie Freeman president and CEO of the African Diaspora Consortium, speaks 

about the need to build higher quality education from a young age, even for 

primary and middle school pupils. Watch her #AfriCanDo interview with Mamoun 

Ghallab!” 

"Kassie Freeman, presidente e CEO do Consórcio da Diáspora Africana, fala 

sobre a necessidade de construir um ensino de maior qualidade desde tenra 

idade, mesmo para alunos do ensino primário e médio. Veja a sua entrevista 

#AfriCanDo com Mamoun Ghallab"! TRADUÇÃO do contato@vujongamagazine.com 

É necessário Ensino de Qualidade desde muito jovem – 
#AfriCanDo entrevista Kassie Freeman  

 DIRECTO 

https://www.youtube.com/embed/xBlEhNCOgF8?feature=oembed
https://www.youtube.com/hashtag/africando
https://www.youtube.com/hashtag/africando
mailto:contato@vujongamagazine.com
https://www.youtube.com/hashtag/africando
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https://www.adcexchange.org/ 

 

https://www.adcexchange.org/
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Total Visitas Total Acessos    Total Tráfego 

510                 1145         12  MB 

  Origem dos visitantes 

País Visitas                 % 

 United States 184                 36.1 

 Russian Federation 128                 25.1 

 Canada 32                 6.3 

 PORTUGAL 24                 4.7 

 United Kingdom 21                 4.1 

 China 20                 3.9 

 Germany 15                 2.9 

 Sweden 13                 2.5 

 Australia 7                 1.4 

 BRAZIL 6                 1.2 

 Netherlands 6                 1.2 

 France 5                 1 

 Ukraine 5                 1 

 Ireland 5                 1 

      Desconhecido 4                 0.8 

 Nigeria 4                 0.8 

 Hong Kong 4                 0.8 

 South Africa 4                 0.8 

 Mexico 3                 0.6 

 Romania 3                 0.6 

 MOZAMBIQUE 2                 0.4 

 Finland 2                 0.4 
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Total Visitas Total Acessos       Total  Tráfego 

510                    1145              12  MB 

      Origem dos visitantes 

País Visitas                     % 

 Norway 2                 0.4 

 Singapore 1                 0.2 

 Seychelles 1                 0.2 

 Japan 1                 0.2 

 Poland 1                 0.2 

 Argentina 1                 0.2 

 India 1                 0.2 

 Hungary 1                 0.2 

 Honduras 1                 0.2 

 Europe 1                 0.2 

 Spain 1                 0.2 

 Austria 1                 0.2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   

 

 

mailto:contato@vujongamagazine.com
https://vujongamagazine.com/
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VuJonga magazine 

 

CLEPUL | Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e 

Europeias CLEPUL | Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias  

Team — African Diaspora Consortium adcexchange.org 

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

contato@vujongamagazine.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://vujongamagazine.com/
mailto:contato@vujongamagazine.com
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