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inaugural dos processos de colonização das Américas. A escolha por Hamlet deve-se ao 

fato de que a neocolonização norte-americana utiliza como principal instrumento a 

indústria do entretenimento, que contribui para a formação do imaginário, perpetuando a 

posição subalterna das identidades construídas.  
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Resumo 

 N’ A voz de Moçambique criticou-se abertamente, entre 1961 e 64, a censura salazarista 

e discutiu-se amplamente sobre a ideia de literatura ultramarina versus literatura 

moçambicana e sobre racismo. Depois de Rodrigues Júnior ter postulado a inexistência 

de uma literatura moçambicana em virtude da suposta inexistência de manifestações 

literárias parecidas com as cabo-verdianas, António Cabral recusava, em resposta, a ideia 

de uma “literatura ultramarina”. As posições de Júnior foram, em setembro de 1962, 

contestadas também por Rui Knopfli que deu início a uma longa e conhecida polémica 

que o viu envolvido, ao lado de Eugénio Lisboa, contra Alfredo Margarido. Outra 

polémica, explicitamente relacionada com a questão do racismo no sistema colonial, foi 

a entre José Craveirinha e Sacadura Falcão, republicada a partir d’ A Tribuna, em que o 
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escritor moçambicano desmontou as teses racistas e defendeu a dignidade cultural do 

homem negro e de tradições culturais não ocidentais. 

Tais questões, assim como as reflexões e as referências culturais que foram, na época, 

trazidas para o debate, permitem refletir sobre as formas em que a arte e a cultura foram 

controladas pelo regime, na tentativa de perpetuação do sistema colonial (como 

testemunham as acções de contra-propaganda levadas a cabo da Agência-Geral do 

Ultramar em ocasião da viagem de Craveirinha a Lisboa), mas também como ferramenta 

de resistência ao regime. A preocupação pela justiça social é, neste sentido, uma constante 

nas publicações deste impresso, representando um ponto de partida para uma reflexão 

sobre as assimetrias que ainda caracterizam os ambientes culturais e literários. 

 

Nota biográfica 

Noemi Alfieri é investigadora integrada do CHAM – Centro de Humanidades, onde 

integra o grupo Leitura e Formas d’ Escrita e as linhas em Estudos Africanos e História 

das Mulheres e do Género. É doutorada em Estudos Portugueses, especialidade em 

História do Livro e Crítica Textual, pela FCSH-UNL, com a tese “(Re) Construir a 

identidade através do conflito. Uma abordagem às Literaturas Africanas em Língua 

Portuguesa (1961 – 74)”, financiada pela FCT-IP. Tem formação em Línguas e 

Literaturas Modernas pela Università degli Studi di Torino (Itália).  É membro do projeto 

AFRO-LAB – A construção das Literaturas Africanas em Portugal (1960- 2020), do 

CLEP-Universidade de Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 


