
 
 

 
  

Português@Newcastle 

Apresenta 
Descolonizando Imaginários 

Um dia dedicado à música e às literaturas em Língua 

Portuguesa. A day dedicated to music and literature 

in Portuguese! 

This is a free and multilingual event: English, Italian, 

Portuguese and Spanish. 

Please register at our event page on Eventbrite 

Português@Newcastle – Descolonizando 

imaginários 

 

  

Portugês@Newcastle 
Descolonizando imaginários 

                  UK TIME/GMT Londres UTC+0 

09:30 AM – Apresentação do evento/Event opening 

10:00 AM – Um gostinho de português/Portuguese taster 

11:00 AM – Bate-papo com Catarina Munhá e Hélio Morais (also in: EN, ES, IT, PT)  

12:30 PM – Intervalo para o almoço/Lunch Break 

02:00 PM – Professora Dra. Luana Antunes Costa: Literatura Afro-brasileira e Literaturas 
Africanas de Língua Portuguesa: caminhos para a descolonização do imaginário (also in: 
EN, ES, IT, PT) 

03:30 PM – Um show de talentos / Our students showcasing their talent In PoRtUGueSe. 
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Descolonizando Imaginários 

Literatura Afro-brasileira e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: caminhos para 
a descolonização do imaginário 

“A proposta de intervenção se alicerça em nossa experiência como docente do campo das Literaturas 
Africanas em Língua Portuguesa e Literatura Afro-brasileira na Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), cuja proposta curricular inovadora estabelece a 
descolonização dos saberes científicos e artísticos, propondo um espaço acadêmico pluricultural e 

plurilinguístico, no campo da educação superior, nacional e internacional.  Desde sua criação, em 2010, 
a UNILAB estabelece cooperação internacional com os Estados integrantes da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), sobretudo, os do Continente Africano. Abordaremos possibilidades de construções 
de práticas político-pedagógicas voltadas para questionamentos da matriz "universal" do conhecimento e para a elaboração de 
políticas de futuro (APPADURAI, 2013), partindo de experiência concreta na construção de propostas curriculares a favor da 
educação para as relações etnicorraciais via o ensino das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e da Literatura Afro-brasileira, 
no ensino público superior e básico-escolar.” 
 
@amefricana Luana Antunes é professora adjunta do Instituto de Linguagens e Literaturas da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. Coordena o grupo de pesquisa interinstitucional e o projeto de extensão universitária, 

"Sobre o Corpo Feminino - Literaturas Africanas e Afro-brasileira" (UNILAB/CNPq). É membra titular do Setor de Promoção da 

Igualdade Racial da UNILAB e do coletivo Mulheres Negras pela Educação (Brasil). Dentre suas produções textuais científicas, 

ensaísticas e literárias, destaca-se o livro Pelas águas mestiças da história: uma leitura de O outro pé da sereia, de Mia Couto 

(EDUFF/2010) e as traduções dos volumes da História Geral da África (Edições UNESCO/MEC/UFSCar 2010). 

       

 Bate-papo com Catarina Munhá e Hélio Morais 

Bate-papo descontraído, moderado por Conceição Pereira (Camões IP e Newcastle University), a propósito 
das canções “Isto de ser Mulher” (Catarinha Munhá feat. Hélio Morais) e “Até de Manhã” (Hélio Morais). 
Em “Isto de ser mulher” Catarina e Hélio juntos questionam “a dicotomia 
homem-mulher e os papéis de género que recusam a vestir”. Em “Até 
de Manhã”, Hélio fala “do modo como as relações amorosas são 
afetadas pelo embate entre a assunção e a recusa de papéis de 

género”. Convidamos todos a assistirem aos vídeos das canções no 
YouTube e enviarem intervenções, perguntas e comentários para o nosso 

e-mail do Centro de Língua Portuguesa em Newcastle: clpic.ncl@gmail.com. 

@catarinamunha ainda não sabe bem quem é. Mas também não tem pressa de descobrir. Aos 5 anos pegou num piano e não o 

largou mais. Seguiram-se o violino, a guitarra, o sintetizador, o ukulele, e nem a pandeireta deixou em paz. Desde que se lembra 

de ser pessoa que inventa canções, mas nunca as tinha tirado da gaveta. Até agora. Recentemente alugou um rés-do-chão vazio 

em Lisboa e decidiu começar a mobilar o apartamento com canções. Estantes e armários ainda escasseiam, mas há pelo menos 

uma canção por divisão. Lançou o seu álbum de estreia como ‘cantautora’ em junho de 2019, “Animal de Domesticação”, onde 

brinca com o conceito da domesticação do ser humano nos dias que correm. 

@heliomorais é um músico de Lisboa, cofundador das bandas Linda Martini e PAUS Entretanto, e desde que um piano herdado de 

uma tour de Sfjan Stevens foi parar à sua sala de ensaios, aventurou-se a descobri-lo e a descobrir-se nele. Foi assim que foi 

escrevendo as canções do seu disco de estreia a solo, sob pseudónimo MURAIS. O disco, homónimo, tem edição prevista para 

fevereiro de 2021. 

 

Link para registro no evento Português@Newcastle: descolonizando imaginários. Junte-se a nós! 

Os participantes receberão o link para o evento via Zoom no dia anterior ao evento. 

Este é um evento multilíngue com interpretação simultânea realizada voluntariamente pelos nossos alunos da graduação e do 

mestrado em Interpretação e Tradução: Annabelle Fozard, Megan Seymour, Anais Lusco, Michela Bacassino e Maria Cristóbal 

    

 

 

https://instagram.com/amefricana?igshid=zfknd3yuf17n
https://youtu.be/eHncLm7eO84
https://youtu.be/0CfKYY-K9TM
https://youtu.be/eHncLm7eO84
https://youtu.be/0CfKYY-K9TM
https://youtu.be/0CfKYY-K9TM
mailto:clpic.ncl@gmail.com
https://instagram.com/catarinamunha?igshid=13nx4mto40g2
https://instagram.com/heliomorais?igshid=lmvxgjh35ewa
https://www.eventbrite.co.uk/e/portuguesnewcastle-apresenta-descolonizando-imaginarios-tickets-139203205535

	Descolonizando Imaginários
	@amefricana Luana Antunes é professora adjunta do Instituto de Linguagens e Literaturas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. Coordena o grupo de pesquisa interinstitucional e o projeto de extensão universitária, "S...
	@amefricana Luana Antunes é professora adjunta do Instituto de Linguagens e Literaturas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. Coordena o grupo de pesquisa interinstitucional e o projeto de extensão universitária, "S...
	Bate-papo com Catarina Munhá e Hélio Morais
	@catarinamunha ainda não sabe bem quem é. Mas também não tem pressa de descobrir. Aos 5 anos pegou num piano e não o largou mais. Seguiram-se o violino, a guitarra, o sintetizador, o ukulele, e nem a pandeireta deixou em paz. Desde que se lembra de se...
	@catarinamunha ainda não sabe bem quem é. Mas também não tem pressa de descobrir. Aos 5 anos pegou num piano e não o largou mais. Seguiram-se o violino, a guitarra, o sintetizador, o ukulele, e nem a pandeireta deixou em paz. Desde que se lembra de se...
	@heliomorais é um músico de Lisboa, cofundador das bandas Linda Martini e PAUS Entretanto, e desde que um piano herdado de uma tour de Sfjan Stevens foi parar à sua sala de ensaios, aventurou-se a descobri-lo e a descobrir-se nele. Foi assim que foi e...
	@heliomorais é um músico de Lisboa, cofundador das bandas Linda Martini e PAUS Entretanto, e desde que um piano herdado de uma tour de Sfjan Stevens foi parar à sua sala de ensaios, aventurou-se a descobri-lo e a descobrir-se nele. Foi assim que foi e...
	Link para registro no evento Português@Newcastle: descolonizando imaginários. Junte-se a nós!
	Os participantes receberão o link para o evento via Zoom no dia anterior ao evento.
	Este é um evento multilíngue com interpretação simultânea realizada voluntariamente pelos nossos alunos da graduação e do mestrado em Interpretação e Tradução: Annabelle Fozard, Megan Seymour, Anais Lusco, Michela Bacassino e Maria Cristóbal


