
 

 

 

 

Convidados 

(em ordem alfabética) 

 

André Luís Soares (Guarapari/ES) 

Nasceu em Brasília em outubro de 1964, mas criou-se 

no Rio de Janeiro, sob a influência cultural da bela 

Copacabana das décadas de 70 e 80. De volta à Capital 

Federal na adolescência, estudou Economia pela 

Universidade Católica de Brasília. Quanto à arte, 

envolveu-se com o teatro local e, em 2004, sua peça 

‘Livre Negociação’ ficou em quarto lugar no concurso do 

SESC/DF, sendo encenada mais de cinquenta vezes. 

Em 2013, venceu o concurso nacional ‘Poesia – 

Lâmpada Para o Coração’, da Editora Litteris (RJ); 

conquistou segundo lugar no XXII Concurso Nacional 

Augusto dos Anjos, promovido pela Academia de Letras de Leopoldina (MG); venceu o IV 

Concurso Nacional ‘Mãos Que Falam’, promovido pela entidade ‘Alma Brasileira’, de Salvador 

(BA); vencendo também o XIX Concurso Literário Internacional Gaya Rasia Alpas 21 (RS). Nesse 

mesmo ano, o autor recebeu o ‘Prêmio Carlos Drummond de Andrade – Destaques do Ano’, na 

categoria ‘Literatura’ e recebeu o ‘Prêmio Luso-Brasileiro’, conferido pela LITERARTE (RJ). 

Venceu o I Concurso Literário de Nova Friburgo (RJ); ficando em segundo lugar no XI Prêmio 

Nacional Paulo Setúbal, promovido pela prefeitura de Tatuí (SP). Conquistou segundo lugar no 

XXII Concurso Internacional ‘Sebastião Benfica Milagre’, da Academia Divinopolitana de Letras 

(MG); e venceu o IV Concurso Nacional ‘Pérolas da Literatura’, promovido pela Secretaria de 

Cultura do Guarujá (SP). Nas categorias ‘conto’ e ‘crônica’, venceu o XX Concurso Literário 

Internacional, promovido pela Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete (MG), 

mesmo certame em que conquistou segundo lugar em ‘poesia’. Fechando o ano, seu livro ‘Os 

Irmãos Malês’ venceu o ‘Prêmio Nacional Novelas Históricas da Bahia’, promovido pela 

Fundação Pedro Calmon. 

Amante de todas as artes, o autor concentra seu trabalho na poesia, no conto e na crônica, 

havendo se aventurado também na prosa e em roteiros para teatro. Sua obra soma mais de dois 

mil textos registrados na Fundação Biblioteca Nacional/EAD (RJ), em vasto conjunto que vai do 

romântico e erótico ao social e político, passando pelo filosófico e pela poesia infanto-juvenil; o  



 

 

 

 

que contribuiu para fazer do ‘Gritos Verticais‘ um dos blogs mais conhecidos e bem comentados 

da web nacional. 

É membro efetivo da Academia de Artes, Cultura e Letras de Marataízes (AACLM-ES). É membro 

correspondente da Academia de Letras e Artes da Serra (ALEAS-ES); da Academia Mateense 

de Letras (AMALETRAS-ES); da Academia de Artes de Cabo Frio (AACF-RJ); da Academia 

Cabista de Letras, Artes e Ciências de Arraial do Cabo (ACLAC-RJ); da Academia de Letras e 

Artes de Fortaleza (ALAF-CE) e, também, da Academia de Artes de Cruz Alta (ALPAS-RS). 

. 

Incentivador da comunicação e da arte, esse autor motiva pessoas a experimentarem o prazer 

da expressão literária, além de difundir o respeito aos direitos autorais. Atualmente, está 

escrevendo dois livros: um de poemas, outro de contos. 

Assíduo em certames literários, as premiações conquistadas garantiram sua participação em 

mais de cinquenta antologias, ao lado de grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, 

levando o autor a se tornar colaborador do blog ‘Concursos Literários’, vencedor do ‘Prêmio 

TopBlog 2012’, categoria: ‘Literatura – Blog Profissional’. 

 

Andrea Cristina Muraro 

Doutora em Letras pela Universidade de São 

Paulo, na área de Estudos Comparados de 

Literaturas de língua portuguesa (2012), Mestre 

em Literatura e Crítica literária pela PUC/SP 

(2006). Licenciada em Letras (Português e 

Inglês/1995). Entre 2005 e 2008, ministrou cursos 

de curta duração, em Instituições Privadas de 

Ensino Superior, para graduação em Letras e 

Pedagogia, em consonância com as Leis 

10.639/03 e 11.645/08, para professores da rede 

pública e privada. Em 2013, atuou como Professora Doutora Contratada na FFLCH/ USP, 

ministrando a disciplina Literaturas Africanas de L. Portuguesa II (Moçambique). Redatora de 

material didático na área de Ciências Humanas, bem como na coordenação de EAD 

(UNIA/Angola). Linhas de Pesquisa: Literatura e Sociedade; Literatura e História, com ênfase em 

Literatura, atuando nos seguintes temas: literaturas de língua portuguesa, principalmente 

literatura angolana.Co-editou a Revista Crioula entre 2009-2010 (Revista eletrônica dos alunos  



 

 

 

 

 

de pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, USP). 

Atualmente, desenvolve pesquisa de pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. É 

professora adjunta das disciplinas Literaturas em Língua Portuguesa, na UNILAB, Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Campus Ceará), coordenadora do 

projeto de extensão Curso de Línguas e Culturas Crioulas (PIBELPE) e vice-coordenadora do 

projeto Contracena: Praça de teatro e leituras dramáticas (PIBEAC). 

 

Brígida da Silva Pinto e Cruz 

1.Tem experiência na área de Educação; 2. Professora 

do Ensino Primário, Nível 3, nos termos do nº 27- 1,2 e 

3 da Instrução nº 1/ GVM/MAI/2003, e classificado em 

6º lugar no respectivo concurso interno do Ministério 

da Educação de Timor-Leste; 3. Foi homenageado e 

medalhado como Veteranos da Libertação do Timor 

Leste, com o Título de 2º Grau em 2008; 4. Curso de 

Língua portuguesa em Timor leste (julho - agosto de 

2000); 5.Curso de língua portuguesa, Nível de 

Preparação para Bacharelato, no ano Letivo 2003-2004, no distrito Dili/Timor Leste; 6. Curso do 

1º ano Bacharelato Noturno do curso de formação de professores, no ano letivo de 2006 - 2007; 

7. Curso do 2º ano de Bacharelato Noturno do curso de formação de professores, no ano letivo 

de 2007-2008; 8. Exame Nacional de Equivalência à Freqüência do ensino Secundário, Dili-13-

10-2008; 9. Ciclo de Oficina Pedagógica de formação de professores em exercício na escola 

primária em Dili - Timor Leste 2009; 10. Curso de Formação de professores em exercício do 

Ensino Básico de Timor - Leste (PROFEP - TIMOR/INPC/MC) em 17-12- 2010; 11. Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID/CAPES/UNILAB, de novembro 2011 a 

dezembro 2016; 12. I Circuito Sócio Cultural da UNILAB em maio de 2011; 13.A Filosofia como 

base das ciências, em dezembro de 2011, na UNILAB; 14. Desafios para o Desenvolvimento do 

Território Cearense,no Campus da Liberdade/UNILAB-Redenção - CE em Fevereiro 2012; 15. 

Projeto PROFALA (Variação e Processamento da Fala e do Discurso: análise e aplicações), 

UNILAB-agosto de 2012; 16.Pesquisa e Cooperação com Africa, Campus da Liberdade 

Redenção-CE - UNILAB, agosto de 2012; 17.Projeto PROFALA (Variação e Processamento da 

Fala e do Discurso: análise e aplicações), em setembro de 2012 na UNILAB; 18.Estudos África 

no Brasil; Lacunas e Oportunidades, Outubro 2012, no Campus da Liberdade - UNILAB; 19.14º  



 

 

 

 

Concelho Nacional de Entidades de Base (Coneb), realizada na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE),Recife de 2013; 20.Oficina de Metodologia do Trabalho Científico, realizado 

no campus de Liberdade, maio de 2013; 21.Ensino Superior, Educação Básica e Formação de 

Educadores,Campus de Liberdade-Unilab, janeiro de 2014; 22.I Encontro Gestão da Educação 

Básica - Relação SEDUC, CREDE e Contexto da Gestão por Resultados, setembro de 2014; 

23.Manipulação Comportamento Induzida por Insetos Parasitoides, outubro de 2014; 24.Ensino 

da Física na Acarape-CE-2014; 25.I Seminário Nacional de Articulação entre Formação Inicial e 

Continuada nas Licenciaturas - Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio promovido 

pela Universidade Federal do Ceará, através do Instituto UFC-Fortaleza de 2014; 

26.PRODOCÊNCIA /UNILAB, " VOCÊ SABE FÍSICA , SÓ NÃO SABE QUE SABE" novembro de 

2014; 27."Conversando sobre Educação Matemática" promovida pela UECE e UNILAB, março 

de 2015; 28.A DIMENSÃO ESTÉTICA DA DOCÊNCIA NOS CURSOS DE LICENCIATURA, na 

UECE e UNILAB, agosto de 2015; 29. VI Encontro Regional de Ensino de Biologia do Nordeste 

(VI EREBIO_NE), realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em Vitória da 

Conquista, BA, Brasil, setembro de 2015; 30.Roda de Conversa e Memória sobre a Experiência 

de Intercâmbio em Coimbra-PT outubro de 2015; 31. II Semana Universitária confere menção 

HONROSA pelo trabalho RELATOS DE EXPERIENCIA DA INDEPENDÊNCIA DO TIMOR 

LESTE, apresentado no II ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, novembro de 2015; 32. I 

Mostra de Estágio Supervisionado, na modalidade COMUNICAÇÃO ORAL, no ano 2015; 

33.PARQUE BOTÂNICA DO CEARÁ, setembro de 2015; 34.MÉTODOS DE ESTUDO DE 

CÉLULAS, janeiro de 2016; 35.Modalidade de Prevenção do suicídio nas escolas,04-2016; 

36.PALCO DE ENCONTRO E PALCO DE VOZES, promovida pelo PROEX-UNILAB, julho de 

2016; 37.INDEPENDÊNCIAS - UNILAB, promovida pelo PROEX-UNILAB, maio a junho de 2016; 

 

Carlos Subuhana 

De nacionalidade moçambicana, concluiu o curso de 

graduação em Ciências Sociais no Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1997. Obteve 

o grau de Mestre em Sociologia (com concentração 

em Antropologia) na mesma instituição em 2001, sob 

a orientação de Marco Antonio Gonçalves. Seu 

doutorado foi realizado no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2005, sob orientação da antropóloga Myriam Moraes Lins  



 

 

 

 

de Barros. Em 2007 terminou um estágio de pós-doutoramento em Antropologia na Universidade 

de São Paulo (USP), sob a supervisão do Prof. Dr. Kabengele Munanga. Foi Bolsista de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR) B (FUNCAP / CNPQ) na Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, foi Professor Visitante 

Estrangeiro na UNILAB. É quadro efetivo (Professor Adjunto A) do Instituto de Humanidades e 

Letras - IHL/UNILAB, Coordenador de Políticas Afirmativas da Pró-Reitoria de Políticas 

Afirmativas e Estudantis (PROPAE/UNILAB), Pesquisador Associado do Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência (CLE/UNICAMP); Pesquisador da Casa das Áfricas (Instituto 

cultural, de formação e de estudos sobre sociedades africanas) e membro fundador do SSIM - 

Southern Spaces in Mouvement. Em seu currículo os termos mais frequentes na 

contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são Antropologia, 

Sociologia e Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia das 

populações afro-brasileiras, estudos africanos, ritual e seus simbolismos, políticas públicas, 

migração, relações internacionais. 

 

Conceição Evaristo 

Conceição nasceu numa favela da 

zona sul de Belo Horizonte, vem de 

uma família muito pobre, com nove 

irmàos e sua mãe, e teve que 

conciliar os estudos trabalhando 

como empregada doméstica, até 

concluir o curso normal, em 1971, já 

aos 25 anos. Mudou-se então para o 

Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o magistério e estudou Letras na 

UFRJ.[2][3] 

Na década de 1980, entrou em contato com o grupo Quilombhoje. Estreou na literatura em 1990, 

com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização. 

É mestra em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, e doutora em Literatura Comparada pela 

Universidade Federal Fluminense. 

Suas obras, em especial o romance Ponciá Vicêncio, de 2003, abordam temas como a 

discriminação racial, de gênero e de classe. A obra foi traduzida para o inglês e publicada nos 

Estados Unidos em 2007.[4][5] Atualmente leciona na UFMG como professora visitante. 



 

 

 

 

Conceição Evaristo é militante do movimento negro, com grande participação e atividade em 

eventos relacionados a militância política-social 

 

Eliane Alves dos Santos 

Cruz (Rio de Janeiro/RJ)  

(Jornalista, empresária e pós-graduada em 

comunicação empresarial) 

Água de Barrela é uma saga, um livro que 

começa em meados do século XIX, mais 

precisamente em 1849, quando dois 

membros de um mesmo clã embarcam 

escravizados para o Brasil e desembarcam 

no poderoso recôncavo baiano açucareiro. 

A história vai atravessando as décadas até os dias atuais, tendo como pano de fundo momentos 

históricos do país, que foram testemunhados e vivenciados pelos que nunca tiveram chance de 

contar suas trajetórias. 

 

Geraldo Amâncio 

Cantor. Violeiro. Poeta. Escritor. Nascido em um sítio, em 

Cedro, no Ceará, até os 17 anos de idade trabalhou na roça. 

Cursou faculdade de História em Fortaleza (CE). Começou 

com acompanhamento de viola em 1966. Participou de 

centenas de festivais em todo o país, e classificou-se mais 

de 150 vezes em primeiro lugar. Organizou festivais 

internacionais de repentistas e trovadores, além do festival 

Patativa do Assaré. É autor de três antologias sobre 

cantoria em parceria com o poeta Vanderley Pareira. 

Gravou 15 CDs ao longo da carreira, além de ter publicado 

cordéis em livros. Apresentou o programa dominical “Ao 

som da viola”, na TV Diário, em Fortaleza (CE) 

 

 



 

 

 

 

 

Júlio César Farias de Andrade 

(Rio Largo/AL) 

Alagoano de Maceió, servidor público da 

Universidade Federal de Alagoas, capoeirista 

angoleiro e mestre de maracatu de baque virado em 

Alagoas Bomani é o protagonista, homem digno e 

filho único de uma família que vive do plantio e 

comércio de An-nil em Kano, Norte da Nigéria. A 

paz que desfrutavam, nas proximidades do Deserto 

do Saara, é abalada durante uma jihad, após 

inúmeros ataques às caravanas chefiadas por 

Bomani. Feito prisioneiro, vendido e trabalhando 

como servo, percorre o país e presencia seus 

costumes milenares. O cenário muda e Bomani se 

vê dentro de um tumbeiro rumo ao Brasil. Ao final de uma longa e sofrida viagem, aporta nos 

arredores da Vila de São Francisco do Penedo, Comarca das Alagoas, Brasil. 

 

Kiusam Regina de Oliveira 

Professora na Universidade Federal no 

Espírito Santo, na disciplina de Educação 

das Relações Étnico-Raciais. Doutora em 

Educação e Mestre em Psicologia pela 

Universidade de São Paulo. Especialista em 

Educação Especial. Escritora. Artista 

multimídia. Arte-educadora. Bailarina e 

coreógrafa. Contadora de histórias da 

mitologia afro-brasileira. Foi orientadora 

pedagógica do projeto Geração XXI, o 

primeiro de Ação Afirmativa do país. Foi 

Chefe de Educação Especial do município 

de Diadema/SP de 2005 até 2008. Assessorou a implementação da Lei 10.639/03 em Diadema 

de 2005 a 2016. Em 2010 e 2011, atuou como assessora na Secretaria de Cultura de Diadema 

nos assuntos da cultura voltada para as questões de gênero e raça, tendo como foco na dança.  



 

 

 

 

Em 2013, assessorou a PMSP - DOT-P-Guaianases para a implementação da lei 10.639/03 na 

região. Em 2010 foi representar o Brasil na FESMAN (Festival Mundial de Artes Negras), no 

Senegal. É Iyalorixá. Integrante da ONG Olhares Cruzados. Tem palestrado pelo Brasil sobre a 

temática das relações étnico-raciais, focando em: candomblé e educação, corporeidade afro-

brasileira, danças afro-brasileiras e cultura, lei 10.639/03 e ministrado oficinas sobre 

Corporeidade Poética: Transcendendo o Corpo partindo da Ancestralidade Africana, racismo e 

gênero. Com estes temas tem atuado como assessora, orientado dissertações e teses, 

participado de bancas examinadoras. 

 

Luana Antunes 

É professora adjunta do Instituto de Humanidades e Letras 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-brasileira (UNILAB/Redenção CE), doutora em Letras 

(Estudos Comparados de Literaturas de Língua 

Portuguesa), pela Universidade de São Paulo (2014), 

mestre em Letras (Literatura Portuguesa e Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa), pela Universidade 

Federal Fluminense (2008), bacharel e licenciada em 

Letras (Língua e Literatura Portuguesa e Francesa) pela 

Universidade Estadual Paulista (2005). Desenvolve 

pesquisa no campo das Literaturas de Língua Portuguesa 

e Literaturas Francófonas, com destaque para as relações 

entre Literatura e outros campos de saberes das Ciências Humanas, como História e Política; 

Literatura, corporeidade e autoria feminina; Literatura Comparada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Luiz Eduardo de Carvalho (São 

Paulo/SP) 

Autor de Sessenta e seis elos, destaca o fato de 

parte de a tiragem ser destinada a bibliotecas 

públicas de todo o País. "Isso por si só já é um 

grande prêmio, não só para o autor, mas para 

todos. É uma contrapartida social. É importante 

que essas obras possam abastecer bibliotecas e 

centros culturais em âmbito federal, estadual e 

municipal", considera. 

 

 

 

 

Manoel Casqueiro 

É africano por direito e cidadão anônimo do país da saudade. 

Nasceu em 1946 em Chão de Papel, bairro de Bissau, a 

capital de Guiné-Bissau. Militante da liberdade, é exilado e 

aposentado. É leitor de livros de História, escritor, 

palestrante, contador de histórias africanas e poeta quando 

pensa no seu tão longe. De coração, é amigo de muitos, 

marido afetuoso, pai extremoso e avô coruja de brasileiros. 

Mora em Fortaleza. Mantém a nacionalidade guineense 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maria Evangelina da Silva dos Santos 

 
Brígida da Silva Pinto e Cruz: Endereço para acessar este 

CV: http://lattes.cnpq.br/4688227812798394 

 

 

 

 

 

 

Moema Augel 

É doutora em Literaturas Africanas pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e professora aposentada de 

Língua Portuguesa e Cultura Brasileira nas 

Universidades de Bielefeld e de Hamburgo. Radicada 

na Alemanha, dedica-se às literaturas afro-brasileira e 

guineense e à literatura de viagens do século XIX, 

com múltiplas publicações nos três campos de 

pesquisa. De 1993 a 1998 foi pesquisadora da 

literatura guineense no Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisa (INEP) em Bissau, tendo sido na época 

quem iniciou a Coleção Kebur, tendo publicado oito 

volumes de autores guineenses, até então inéditos 

Está desde 2005 aposentada de suas atividades 

docentes como Professora de Português para 

Estrangeiros (Língua e Culturas) nas Universidades de Bielefeld e de Hamburgo. Desde 2006, é 

Pesquisadora sem vínculo empregatício, com Projetos e publicações sobre a literatura 

afrobrasileira, literatura guineense e literatura de viagens do século XIX. Publicações (escolha): 

O desafio do escombro. Nação, identidades e pós-colonialismo na literatura da Guiné-Bissau. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2005; A nova literatura da Guiné-Bissau, Bissau: Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisa, 1998; Schwarze Poesie/Poesia Negra; Afrobrasilianische Dichtung der 

Gegenwart. St. Gallen/Köln: Edition diá, 1988. Artigos disponíveis na internet: Lembrança e  



 

 

 

 

olvido nas literaturas afro-brasileira e guineense, in www.geocities.com/ail_br/intertextos.html; 

Sol na iardi – perspectivas otimistas para a literatura guineense, 

www.fflch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/pdf/via03/via03_01.pdf; A imagem da África na poesia 

afro-brasileira contemporânea. www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n19_20_p183.pdf; 

O crioulo guineense e a oratura, 

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20070621145422.pdf 

Prefácios e pósfacios para obras de autores guineenses e afrobrasileiros, destacando-se Odete 

Semedo (No fundo do canto), Abdulai Sila (A última tragédia), Tony Tcheka (Desesperança no 

chão de medo e dor), Miriam Alves (Bará na trilha do vento), Cuti (Uma farsa de dois gumes), 

etc. 

Ondjaki 

 

Estudou em Luanda onde se licenciou em 

sociologia, continuando os seus estudos em Lisboa. 

Fez o doutoramento em estudos africanos em Itália 

em 2010. Obteve o segundo lugar no prémio 

António Jacinto realizado em Angola, e publica o 

primeiro livro, Actu Sanguíneu. Depois de estudar 

por seis meses em Nova Iorque na Universidade de 

Colúmbia, filma com Kiluanje Liberdade o 

documentário Oxalá cresçam pitangas - histórias da 

Luanda[1]. As suas obras foram traduzidas para 

diversas línguas, entre elas francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e chinês. Como por 

exemplo "a bicicleta que tinha bigodes". Foi laureado pelo Grande Prémio de Conto Camilo 

Castelo Branco em 2007, pelo seu livro Os da Minha Rua. Recebeu, na Etiópia, o prémio 

Grinzane por melhor escritor africano de 2008. Em Outubro de 2010 ganhou, no Brasil, o Prêmio 

Jabuti de Literatura, na categoria Juvenil, com o romance AvóDezanove e o Segredo do 

Soviético. O Jabuti é um dos mais importantes prémios literários brasileiros atribuído em 21 

categorias[2]. Em 2013, recebeu o Prémio Literário José Saramago por seu romance Os 

Transparentes[3]. Atualmente, mora no Brasil, no Rio de Janeiro 
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Patrícia Matos (Fortaleza/CE)  

Professora, escritora de literatura para as relações 

étnico-raciais 

 

 

 

 

 

 

Paulina Chiziane  

(Manjacaze, Gaza, 4 de Junho 1955) é uma 

escritora moçambicana. Paulina Chiziane 

cresceu nos subúrbios da cidade de Maputo, 

anteriormente chamada Lourenço Marques. 

Nasceu numa família protestante onde se 

falavam as línguas Chope e Ronga. Aprendeu a 

língua portuguesa na escola de uma missão 

católica. Começou os estudos de Linguística na 

Universidade Eduardo Mondlane sem, porém, 

ter concluído o curso. Participou activamente à cena política de Moçambique como membro da 

Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), na qual militou durante a juventude.A escritora 

declarou, numa entrevista, ter apreendido a arte da militância na Frelimo. Deixou, todavia, de se 

envolver na política para se dedicar à escrita e publicação das suas obras. Entre as razões da 

sua escolha estava a desilusão com as directivas políticas do partido Frelimo pós-independência, 

sobretudo em termos de políticas filo-ocidentais e ambivalências ideológicas internas do partido, 

quer pelo que diz respeito às políticas de mono e poligamia, quer pelas posições de economia 

política marxista-leninista, ou ainda pelo que via como suas hipocrisias em relação à liberdade 

económica da mulher. Iniciou a sua actividade literária em 1984, com contos publicados na 

imprensa moçambicana. Com o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, editado em 1990, 

tornou-se a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Paulina vive e trabalha na 

Zambézia. 

 

 



 

 

 

 

Rita Chaves 

É Professora Associada de Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa, da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas, da USP. É graduada em Letras 

pela Universidade Federal Fluminense (1978), com 

Mestrado em Letras pela Universidade Federal 

Fluminense (1984) e Doutorado em Letras (Letras 

Clássicas) pela Universidade de São Paulo (1993). 

Tem dois estágios de Pós-doutorado na Universidade 

Eduardo Mondlane, de Moçambique. Ministra a 

disciplina “Literatura e Colonização” na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e 

“Introdução aos Estudos Literários”, “Literatura Comparada” e “Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa”, na Universidade de São Paulo. É também Coordenadora do Departamento de 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da USP (Universidade de São Paulo). Sua pesquisa 

versa principalmente sobre Literatura Angolana, Literatura Moçambicana e Literatura e 

Antropologia. OBRAS / ARTIGOS DA KAPULANA: “Suleiman Cassamo: a viva voz do conto”. 

Prefácio. In: O regresso do morto, contos, de Suleiman Cassamo, 2016. OUTRAS 

PUBLICAÇÕES: Marcas da diferença, Alameda Casa Editorial, 2006. Angola e Moçambique – 

experiência colonial e territórios literários, Ateliê, 2005. Angola e Moçambique: o lugar das 

diferenças nas identidades em processo, EDUCAM, 2001. A formação do romance angolano, 

Via Atlântica / Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, 1999. 

 

Sueli Saraiva  

Professora adjunta da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB). 

Doutora e Mestre em Letras (Estudos Comparados 

de Literaturas de Língua Portuguesa) pela 

Universidade de São Paulo (FFLCH-USP); Bacharel 

em Letras (Inglês e Português) pela FFLCH-USP; 

Licenciada em Letras (Inglês) pela Faculdade de 

educação (FE-USP). Pesquisadora na área de 

literaturas africanas de língua portuguesa com 

ênfase no comparatismo entre Angola e 

Moçambique; orienta-se pelas linhas de pesquisa  



 

 

 

 

sobre literatura comparada, literatura e sociedade; romance contemporâneo; literatura e cultura 

afro-brasileira; relações étnicorraciais. 

 

Tony Tcheka 

Natural de Bissau, poeta e jornalista, considerado por 

alguns especialistas da literatura guineense como um 

dos nomes que tem marcado a poesia que faz no seu 

país, era um dos meninos... e pode ser lido em todas as 

antologias produzidas na Guiné-Bissau. Autor de “Noites 

de Insónia na Terra Adormecida” (1987), foi coordenador 

de três antologias poéticas editadas na Guiné-Bissau 

(Mantenhas para quem Luta; Antologia da Poesia 

Moderna Guineense; Eco do Pranto) integra diferentes 

antologias publicadas em várias partes do mundo: 

“Anthologie Littéraire de l´Afrique de l´Ouest” Paris-França); Antologia Brasileira “No Ritmo dos 

Tantãs”; “Na Liberdade (Lisboa Portugal); “Rumos dos Ventos” (Fundão-Portugal); “Anna” 

(Alemanha); Poesia da Guiné – Bissau (Grã Bretanha) e é citado no “Dicionário temático da 

Lusofonia” (Lisboa-Portugal) e no “Além-Mar” (Lisboa-Portugal). Entre prémios e distinções que 

lhe foram atribuídos destaca-se: Diploma de Honra concedido pelo ISCE – Instituto Superior das 

Ciências da Educação de Lisboa, pelo conjunto das suas obras; “Diploma de Mérito Grau de 

Engenheiro de Almas atribuído pela Sociedade de Autores Guineenses (SGA) pela contribuição 

dada à literatura guineense; Ainda do “SGA” recebeu mais três Diplomas na área de Jornalismo 

(televisão, rádio e imprensa escrita). Também jornalista, António Soares Lopes Júnior foi redator 

e mais tarde diretor da RDN-Rádio Nacional da Guiné-Bissau, chefe da redação e diretor do 

Jornal Nô Pintcha. Nesta qualidade criou Bantabá, um suplemento cultural e literário. Foi durante 

muitos anos correspondente da BBC de Londres, da TSF de Lisboa; Analista e comentador da 

Voz da América, BBC, Voz da Alemanha e RDP África. Na área da imprensa escrita, foi 

correspondente do Público; LUSA, Tanjug; ANOP, NP… Em Lisboa durante três anos foi editor 

da Revista África Lusófona. Na Televisão foi produtor e apresentador do programa Fórum-RTP. 

Durante três anos foi funcionário da UNICEF para Comunicação Social e Advocacy. Na Swedish 

Save The Children – Radda Barnen, trabalhou como responsável de Programas e Projectos e 

Representante Nacional. Foi “Focal Point” da IRIN (ONU) na Guiné Bissau e pertenceu à 

Comissão Nacional da UNESCO. Hoje é colunista da revista LUSOGRAFIAS, comentador da 

RTP, Freelancer, funções que acumula com as de consultor para projectos de desenvolvimento 

e formador de jornalistas. 
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Nixon Araújo 

Trabalhou na equipe que produziu a 6ª Bienal 

Internacional do Livro do Ceará - “Da Ibéria à América 

- Travessias Literárias” (2006) e na 7a Bienal 

Internacional do Livro de Fortaleza  - “Era uma vez ... 

Mil e umas histórias”. Além de estar presente nas 

equipes que conceberam e executaram a primeira e 

segunda Festa do Livro e da Leitura de Aracati (2005 

e 2006). Esteve presente na Equipe que concebeu e 

coordenou o projeto Agentes de Leitura no Ceará em 

2006. Trabalhou como consultor pedagógico de diversas editoras, tais como: Callis, Biruta e 

Mundo Jovem. Em 2010 foi Consultor da Câmara Cearense do Livro. Sua experiência 

profissional está ligada às políticas públicas na área de Arte e Cultura com o foco na execução 

de projetos e produção de eventos, com atuação nas Secretarias de Cultura do Estado do Ceará 

e do Município de Fortaleza. Coordenou os projetos Agentes de Leitura de Fortaleza, processo 

de Modernização da Rede Municipal de Bibliotecas Públicas de Fortaleza e processo de 

Implantação de duas Bibliotecas Mais Culturas nas Regional III e Regional V no município de 

Fortaleza, dentro do programa Mais Cultura, convênio entre o Minc e a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza. Atualmente é Servidor Público na UNILAB - Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira, lotado na Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex), 

atualmente exerce o cargo Gerente de Arte e Cultura. Além de coordenar os projetos de 

extensão IndependênciaS, Rotas das Cultura e Mosaicos de Papel. É aluno especial no Mestrado 

Interdisciplinar em Humanidades pela UNILAB - Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira, com especialização em METODOLOGIA DE ENSINO DE FILOSOFIA 

E ARTES e graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e curso livre em 

Filosofia pelo Instituto Teológico Pastoral do Ceará - ITEP. 

 

 


